
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 15554 Геологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 15554

Назва ОП Геологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 103 Науки про Землю

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Трубенко Олександр Миколайович, Холодько Анастасія
Ростиславівна, Карабин Василь Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.12.2021 р. – 24.12.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/akredytaciya

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/akredytaciya

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

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма «Геологія» першого рівня вищої освіти (далі ОП), яка реалізовується в
Криворізькому національному університеті, має достатній рівень матеріально-технічних ресурсів, виконує місію і
стратегію Університету. Зміст ОП сформовано у тісній співпраці з регіональними роботодавцями та з
використанням досвіду вітчизняних і зарубіжних ЗВО. У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників що є сильною стороною ЗВО. У ЗВО запроваджено автоматизовану комп’ютерну систему
(АСУ ЗВО) у якій зручно здійснювати вибір вибіркових дисциплін. Освітній процес забезпечений значною кількістю
методичних вказівок, у тому числі для виконання лабораторних робіт, самостійної роботи. Найсуттєвіші недоліки
попередньої ОПП (відсутність кваліфікаційної роботи, невідповідність обсягу НП для денної та заочної форми
навчання) усунуті. Водночас у ОПП та НП завантажених у систему Національного агентства є технічні помилки. Є
зауваження до змісту силабусів. Зважаючи на сильні і слабкі сторони та позитивні практики за ОП, експертна група
дійшла висновку про можливість акредитації ОП «Геологія» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 103
«Науки про Землю» в Криворізькому національному університеті.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ виокремлено 30 сильних сторін та позитивних практик. Найважливішими з них є такі. 1. Розробка ОП
ґрунтувалась на потребах ринку праці регіону. ОПП є добре структурованою та змістовною. 2. У КНУ функціонує
Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників діяльність якого полягає у моніторингу ринку праці, у
тому числі стосовно формування попиту на геологів, зміни вимог до професійних знань та вмінь. 3. Запроваджено
автоматизовану комп’ютерну систему (АСУ ЗВО) у якій зручно здійснювати вибір вибіркових дисциплін. 4. Освітній
процес забезпечений значною кількістю методичних вказівок, у тому числі для виконання лабораторних робіт,
самостійної роботи. 5. Навчальний план насичений значною кількістю (878 годин) лабораторних робіт (21 % від
загального обсягу годин). 6. До проведення занять залучаються НПП, які мають значний практичний досвід
геологорозвідувальних, геологооцінювальних та інших практичних робіт. 7. Чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності та у
неформальній освіті. 8. Здобувачі за ОП «Геологія» беруть участь та виборюють призові місця на всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт. 9. Використання у освітньому процесі колективного та інтегративного
навчання («Прикладна мінералогія», «Геоінформаційні системи», «Тривимірні моделі геологічних об'єктів»). 10.
Успішно застосовуються активні методів навчання, а саме: ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій,
ситуаційних завдань («Прикладна мінералогія», «Мінералогія і кристалографія»). 11. Університет разом з місцевою
владою активно стимулює розвиток викладацької майстерності НПП шляхом морального заохочення (грамоти,
подяки), матеріального заохочення (щорічні премії за високі досягнення в науковій, навчально-методичній,
виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі). 12. У ЗВО функціонує кімната матері та
дитини. 13. У ЗВО створено Центр забезпечення якості вищої освіти, що регулярно проводить опитування та
представляє і розглядає його результати. 14. Прозорість нормативної бази Криворізького національного
університету, яка знаходиться у вільному доступі; наявність відповідних онлайн-форм, які можна заповнити для
подачі пропозицій на ОПП «Геологія».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ виокремлено 19 слабких сторін т а надано 20 рекомендацій. Найважливішими з них є такі. 1. Робочі програми
навчальних дисциплін, програми практик, силабуси містяь велику кількість російськомовної літератури, джерела
минулого століття. Водночас практично не містять опублікованих робіт розробників (лекторів) навчальної
дисципліни. Також, силабуси не містять інформації щодо можливостей для студентів перескладання окремих
модулів, умов зарахування навчального матеріалу пропущених занять, відпрацювань тощо. 2. У матриці
відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам ОПП, яка завантажена у систему Національного
агентства наявні пропуски. Також технічні помилки містить НП 2021. 3. На веб-сторінці випускової кафедри не
оновлено назву кафедри (чинна назва «кафедра геології і прикладної мінералогії»), а залишено стару назву
«кафедра геології». 4. На сайті кафедри недостатньо уваги приділено студентському життю здобувачів за ОП (фото-
та відеозвіти проходження практик, зустрічей тощо). Найсуттєвіші рекомендації ЕГ: 1. З огляду на побажання
випускників збільшити кредити на на виробничу практику, що призведе до більш якісної професійної підготовки
здобувачів за ОП, рекомендуємо ЗВО розглянути можливість поглиблення практичної підготовки здобувачів. 2.
Посилити профорієнтаційну роботу для збільшення кількості абітурієнтів. 3. Доопрацювати банк вибіркових
дисциплін встановивши лінки від кожної вибіркової дисципліни до її анотації та силабусу (робочої програми). 4.
Доопрацювати силабуси навчальних дисциплін наситивши їх більшою кількістю україномовної та сучасної
літератури, опублікованих праць розробників навчальних дисциплін. Інтенсифікувати підготовку україномовних
підручників та навчальних посібників з навчальних дисциплін за ОПП, особливо тих, які стосуються геології
Криворізького залізорудного басейну та формують унікальність програми. 5. Долучити до структурних елементів
силабусу пункт, який визначає порядок перескладання окремих модулів ОК. 6. Виправити технічні помилки у НП.
Посилити систему внутрішнього забезпечення якості освіти для недопущення таких помилок у майбутньому. 7.
Розглянути можливість організації методичних семінарів для гарантів ОП та завідувачів кафедр для підвищення їх
обізнаності в області нормативного забезпечення освітнього процесу. 8. Пропагувати та сприяти здобувачам у
внутрішніх та зовнішніх академічних мобільностях, отримання ними знань у неформальній освіті. 9. Запровадити
практику постійного оновлення веб-сторінки кафедри та ширше висвітлювати різні аспекти студентського життя
здобувачів ОП (фото- та відеозвіти проходження практик, зустрічей тощо). 10. Сприяти науковим публікаціям у
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періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of
Science Core Collection. 11. Посилити матеріально-технічної базу у сфері геохімічних досліджень.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ОПП “Геологія” першого (бакалаврського) рівня спеціальності 103 “Науки про Землю” має сформульовані цілі, які
корелюють із місією та стратегією розвитку ЗВО, окресленими “Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025 рр.”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Метою ОПП “Геологія” є підготовка сучасних
конкурентоспроможних високоосвічених фахівців із належним рівнем професійної компетентності, інтелектуальної
активності та соціальної відповідальності. Вона корелюється з цілями ОП, якими передбачено формування у
здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати специфічні фахові проблеми та практичні задачі в галузі геології з
подальшим використанням отриманих знань і навичок для якісного виконання службових обов’язків, професійного
росту, в освітньому процесі; засвоєння здобувачами теоретичних та прикладних основ загальної геології,
палеонтології, мінералогії, кристалографії, петрографії, мінераграфії, пошуків та розвідки корисних копалин та
інших освітніх компонентів, що є невід’ємною складовою загального процесу формування фахового людського
капіталу у сфері геології; набуття навичок з вибору оптимального комплексу методів та інструментальних засобів
вивчення геологічних об’єктів різного рівня організації речовини – від рудних регіонів до мінеральних індивідів;
надання здобувачам можливості навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти, набуття
додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. У звіті самоаналізу зазначено, що унікальність ОПП
полягає в співпраці з провідними підприємствами Криворізького залізорудного басейну та України в цілому. Проте
проведені зустрічі з адміністрацією ЗВО, гарантом ОП, викладацьким складом та роботодавцями зазначають, що
унікальність даної програми полягає у фокусі на геологію родовищ металевих корисних з акцентом на залізорудні
родовища Криворізького басейну. Такий напрям діяльності узгоджується з сучасними запитами стейкголдерів,
потреба у конкурентоспроможних фахівцях геологах-рудниках на підприємствах Криворізького залізорудного
басейну існує. Зазначимо, що освітня політика університету загалом та на ОП зокрема, формується з урахуванням
побажань і потреб стейкголдерів.

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

Освітня програма сформована із залучення усіх стейкхолдерів, які у тій чи іншій мірі долучилися до формулювання
цілей та програмних результатів навчання. Найактивнішими серед них є роботодавці: вони долучаються до
визначення освітніх компонентів та рецензування ОП, надають свої пропозиції під час проведення науково-
практичних конференцій, відкритих лекцій та проведення практик студентів. На офіційному вебсайті кафедри
геології (https://gtpm.knu.edu.ua/) є розміщені рецензії на ОПП від провідних фахівців галузі, але суттєвих
зауважень та пропозицій не відображено. За співбесідою з роботодавцями: Бублик Ю.М. (ДП «Укрчормет-геологія»;
Стрельцов В.О. (ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»; Євтєхов Є.В. (ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат»); Іванченко В.В. (ДНУ «МорГеоЕкоЦентр НАН України», відділ морської геології та
осадового рудоутворення); Грицай О.Ю. (Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького національного
університету); Нестеренко Т.П. (ПП «Кривбасакадемінвест») з’ясовано, що вони також проходили анкетування і в
них зазначали свої пропозиції. Здобувачі ВО та випускники виявили побажання про збільшення кредитів на
актуальні в загальному та професійному відношенні дисципліни (іноземна мова, кристалооптика) та зменшення
кредитів на дисципліни загальної підготовки (фізика, математика, хімія). Це підтверджено на зустрічі з
здобувачами освіти та випускниками. Під час онлайн-зустрічі роботодавці підтвердили інформацію, щодо їх
залучення до визначення освітніх компонентів і програмних результатів навчання. Академічна спільнота,
представлена групою забезпечення, також бере участь у визначення освітніх компонентів, що визначають навчання
на ОП. До рецензування ОП долучались роботодавці та НПП інших ЗВО – головний геолог ПП "КАІ", кандидата
геологічних наук Т.Нестеренко, головний гідрогеолог ДП "Укрчорметгеології" Ю.М.Бублик, завідувач кафедри
геології, розвідки та збагачення корисних копалин ДонНТУ, д.г.н. В.І. Альохін та професор кафедри геології та
розвідки корисних копалин НТУ “Дніпровська політехніка”, д.г.н. М.В. Рузіна – які підчас бесіди підтвердили, що
вни приймали участь (доказ: https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/рецензії-та-відгуки-роботодавців).
Співробітники геологічних служб гірничодобувних підприємств, науково-дослідних установ та науково-виробничих
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підприємств також долучились до формулювань мети та цілей ОПП, що підтверджуються при зустрічі з
роботодавцями та за результатами анкетування
(https://sites.google.com/knu.edu.ua/gtpm/освіта/бакалаврат/пропозиції-для-обговорення). Так за пропозицією
Нестеренко Т.П. (ПП «Кривбасакадемінвест») було включено до вибіркових навчальних дисциплін
«Геоінформаційні системи», д.геол.н. Альохін В.І (ДонНТУ) вніс пропозицію щодо перенесення дисциплін
«Петрографія і літологія», «Пошуки та розвідка корисних копалин» з вибіркової частини до нормативної. Цю
пропозицію було враховано в оновленій ОПП.

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.

У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). Як зазначено їх
діяльність полягає у моніторингу ринку праці, у тому числі стосовно формування попиту на геологів, зміни вимог до
професійних знань та вмінь. Поряд з тим на сайті є лише інформація з 2016 по 2019 рік.
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/yarmarok-vakansiy)
Свої пропозиції щодо практик, стажування та працевлаштування роботодавці мають змогу розміщувати на сайті
університету (http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv). На час акредитації, на сайті були пропозиції від двох
установ (ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» та ERTANZ). Ринок праці представлений науково-дослідними, науково-
виробничими та гірничо-видобувними підприємствами Кривбасу, для яких притаманна своя специфіка діяльності
(польові роботи, геологічне обслуговування, гідрогеологічні, геофізичні дослідження, моделювання родовищ,
підрахунок запасів тощо), тому цілі даної освітньої програми орієнтовані на формування широкопрофільного
фахівця рудної геології, а освітні компоненти циклу професійної підготовки дозволяють здобути компетентності, які
враховують тенденції розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контекстів. Зустріч із роботодавцями
продемонструвала їхню зацікавленість у випускниках програми (окремі відгуки розміщені на веб-сторінці кафедри
та підтверджені при онлайн-зустрічі). За твердженням головного гідрогеолога ДП «Укрчорметметрологія» Ю.М.
Бублика, при працевлаштуванні перевага надається випускникам кафедри геології та прикладної мінералогії КНУ.
Варто зауважити, що у геологічних відділах науково-дослідних та гірничовидобувних підприємств Кривого Рогу
працюють переважно також випускники гірничо-металургійного факультету КНУ. При формулюванні цілей та
визначенні програмних результатів ОП групою забезпечення проаналізовано та враховано досвід аналогічних
вітчизняних та іноземних програм. Так зокрема врахований досвід КНУ імені Тараса Шевченка, ЛНУ ХНУ імені
Івана Франка, ХНУ імені Василя Каразіна, з іноземних програм вивчено досвід ОПП Akademia Gôrniczo-Hutnicza im.
Stanislawa Staszica w Krakowie (https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/17/1/4/49/21). У названих закладах ВО наявні
подібні програми, які містить класичні дисципліни загальної («Загальна геологія»-«Geologia ogólna», «Структурна
геологія та геокартування»-«Kartografia geologiczna», «Geologia strukturalna») та професійної («Пошуки та розвідка
корисних копалин»-«Geologia złóż kopalin stałych») підготовки, що містяться у ОПП “Геологія” першого
(бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю 103 Науки про Землю.

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.

Стандарт ВО за спеціальністю 103 Науки про Землю для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було
затверджено 24 травня 2019 року наказом МОН України № 730. Уведено в дію з 2019/2020 навчального року. ПРН
за ОПП Геологія співпадають з програмними результатами затверджених Стандартів. Наявних розбіжностей не
виявлено. Фахова підготовка здобувачів освіти за ОП досягається за рахунок впровадження дисциплін професійної
підготовки, що формує у здобувача професійні компетентності майбутнього кваліфікованого фахівця. Комунікація,
відповідальність і автономія забезпечуються вивченням загальних дисциплін. Вивчення нормативних освітніх
компонентів дозволяє досягти наступні результати навчання: «Іноземна мова» – ПР03; «Українська мова за
професійним спрямуванням» – ПР02. ПР13; «Фізика» – ПР07; «Вища математика» – ПР07, ПР09; «Хімія» – ПР07;
«Історія України та української культури» – ПР07; «Філософія» – ПР02, ПР12, ПР13; «Безпека життєдіяльності та
основи охорони праці» – ПР07, ПР15; «Фізвиховання» – ПР05; «Загальна геологія» ПР06, ПР12; «Динамічна
геологія» – ПР06, ПР10; «Палеонтологія» – ПР05, ПР11, ПР15; «Геоінформаційні системи» – ПР04, ПР07; «Фізика
Землі та прикладна геофізика» – ПР06, ПР07; «Статистична обробка геологічної інформації» – ПР04, ПР09;
«Кристалооптика» – ПР05, ПР08; «Структурна геологія та геокартування» – ПР01, ПР11; «Історична геологія та
стратиграфія» – ПР06, ПР10; «Мінералогія і кристалографія» – ПР05, ПР11, ПР12; «Мінераграфія і спеціальні
методи досліджень мінеральної сировини» – ПР05, ПР09; «Геологія родовищ корисних копалин» – ПР10, ПР12;
«Основи геохімії» – ПР01, ПР07; «Петрографія і літологія» – ПР05, ПР06, ПР10; «Геотектоніка та регіональна
геологія» – ПР04, ПР10, ПР12; «Гідрогеологія та інженерна геологія» – ПР04, ПР06; «Пошуки та розвідка корисних
копалин» – ПР01, ПР15; Кваліфікаційна робота – ПР12, ПР13; Практика навчальна геологічна – ПР01, ПР05, ПР11;
Практика комплексна навчальна з геологічної зйомки – ПР01, ПР05; Практика виробнича – ПР05, ПР08; Практика
переддипломна – ПР01, ПР14. За перевіреною на сайті кафедри матриці відповідності та забезпечення програмних
компетентностей та програмних результатів навчання компонентам ОП відображені у робочих навчальних
програмах (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/робочі-програми-та-силабуси). Загальні ФК та ПРН
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відповідають Стандарту. За аналізом силабусів можна стверджувати, що ОК дають змогу досягнути усіх
передбачених Стандартом фахових компетенцій. Для цього у 2021 році введено нові ОК «Геоінформаційні системи»,
«Прикладна мінералогія» та «Кваліфікаційна робота», які дають змогу досягнути такі компетентності та ПРН: ПР04,
ПР07, ПР01, ПР15, ПР12, ПР13. ОПП приведено у відповідність до Стандарту у частині підсумкової атестації у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи. ЕГ ознайомилася з наказом про Проведення Державного екзамену та
захисту кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня вищої освіти бакалавра №151 від 07.05.2021 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Розробка ОП ґрунтувалась на потребах ринку праці регіону, що ґрунтується на багаторічному досвіді з підготовки
фахівців-геологів. 2. У КНУ функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників діяльність
якого полягає у моніторингу ринку праці, у тому числі стосовно формування попиту на геологів, зміни вимог до
професійних знань та вмінь.

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

Недоліків стосовно критерію 1 не виявлено. З огляду на побажання випускників збільшити кредити на на
виробничу практику, що призведе до більш якісної професійної підготовки здобувачів за ОП, рекомендуємо ЗВО
розглянути можливість поглиблення практичної підготовки здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Метою ОПП “Геологія” є підготовка сучасних конкурентоспроможних високоосвічених фахівців із належним рівнем
професійної компетентності, інтелектуальної активності та соціальної відповідальності. Освітня програма
сформована із залучення усіх стейкхолдерів, які у тій чи іншій мірі долучилися до формулювання цілей та
програмних результатів навчання. Найактивнішими серед них є роботодавці. У КНУ функціонує Центр сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників що є сильною стороною ЗВО. ОП в контексті критерію 1 відповідає рівню
В. Вказані недоліки не знижують суттєво якість підготовки здобувачів ВО за ОПП і можуть бути легко усунуті ЗВО.

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 освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах) відповідає вимогам законодавства
щодо навчального навантаження для першого рівня вищої освіти. Загальний обсяг ОП «Геологія» (перший рівень
вищої освіти) становить 240 кредитів ЄКТС. Це відповідає нормам, які встановлені Законом України «Про вищу
освіту» (п.6, ст. 5) та Стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 103 – Науки про
Землю. Обсяг обов'язкових освітніх компонентів, спрямованих на досягнення програмних результатів навчання
(компетентностей) становить 180 кредитів ЄКТС (75%). З них 40 кредитів ЄКТС відведено на цикл загальної
підготовки та 140 кредитів ЄКТС на цикл професійної підготовки. Обсяг дисциплін вибору здобувача складає 60
кредитів (25 %). Така структура для здобувачів денної та заочної форми навчання є ідентичною. Співвідношення
обов’язкових та вибіркових компонентів відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту».

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.
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Після аналізу змісту ОПП, переліку ОК, ФК та ПРН, поставлених у відповідність, структурно-логічної схеми та
матриць відповідності ЕГ зробила висновок, що ОП у цілому структурована коректно. Вона містить 36 ОК в
обов’язковій частині (загальним обсягом 180 кр. ЄКТС), серед яких 9 ОК циклу загальної підготовки (40 кредитів) та
27 ОК циклу професійної підготовки (140 кредитів). На вибір запропоновано 17 ОК, загальним обсягом 60 кредитів
ЄКТС, що становить 25% загального обсягу освітніх компонент ОП. Структурно-логічна схема дає змогу зрозуміти
порядок вивчення ОК та зв’язки між ними. На веб-сторінці кафедри геології (геології і прикладної мінералогії) КНУ
у розділі “Програми дисциплін” розташовані робочі програми навчальних дисциплін до навчальних планів 2017-
2021 рр. та силабуси професійно-орієнтованих дисциплін для НП 2021 р.
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%96-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B8). Силабуси циклу дисциплін загальної
підготовки на сайті кафедри відсутні. Згадані документи зручно розташовані за рівнями освіти і роками набору.
Недоопрацюванням є те, що на сайті не оновлено назву кафедри (чинна назва «кафедра геології і прикладної
мінералогії»), а залишено стару назву «кафедра геології». Аналіз силабусів, робочих програм навчальних дисциплін
всіх ОК дає можливість ЕГ зробити висновок, що ОК, включені до ОПП, складають логічну взаємопов’язану систему;
кожний ПРН охоплений змістом ОПП. Водночас у матриці відповідності компетентностей нормативними
компонентами освітньої програми, яка завантажена у систему Національного агентства, наявні пропуски у рядках
К01, К02. На сайті ЗВО завантажена ОПП не містить згаданої технічної помилки. За результатами аналізу ОПП, яка
завантажена на сайті ЗВО, ЕГ має сумніви у можливості повною мірою оволодіти компетентністю К01 та рекомендує
переглянути наповнення ОК «Історія України та української культури», або вирішити питання можливості
здобувачів повного оволодіння компетентністю К01 іншим чином (детальніше у підкритерії 2.6). Незважаючи на
технічні помилки, упущення та дискусійні моменти стосовно оволодіння окремими загальними компетентностями
(детальніше у під критерії 2.6) вивчення обов’язкових ОК дає змогу досягти всіх заявлених цілей та ПРН за ОП.
Теоретичні знання та практичні навички закріплюються та набувають вищого рівня осмислення на навчальних та
виробничих практиках, які мають загальний обсяг 22 кредити (9,2 %). Внутрішні та зовнішні стейкхолдери під час
інтерв’ювання надали позитивні відповіді щодо відповідності переліку ОК сучасним вимогам, логічності їх
викладання, задоволеності наповненням ОПП. Найсуттєвіші недоліки попередньої ОПП (відсутність
кваліфікаційної роботи, невідповідність обсягу НП для денної та заочної форми навчання) усунуті.

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

Аналіз компетентностей, ПРН та освітніх компонентів, за ОПП свідчить про загальну відповідність предметній
області спеціальності 103 «Науки про Землю» та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня.
Запропоновані ОК дають змогу досягнути інтегральної компетентності, а саме: здатність розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі геології або в процесі навчання із застосуванням сучасних
теорій т а методів дослідження природних та антропогенних геологічних об’єктів та процесів із використанням
комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності інформації. Усі ПРН забезпечуються за рахунок
обов’язкових освітніх компонент. При детальному досліджені ОПП в предметній області встановлено відсутність
неаргументованих освітніх компонент. Кожен освітній компонент має чітке обґрунтування академічною та
професійною спільнотою. ОПП містить додаткову (поза Стандартом) спеціальну компетентність К 23 «Здатність
використовувати геологічні знання для виконання робіт з надрокористування та забезпечення експлуатації
родовищ корисних копалин», яка відображає фокус ОП.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів у КНУ регламентують Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті, Положення про формування здобувачами
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20формув
ання%20інд,траекторії%20навчання%202020.pdf) та Тимчасове положення про вивчення навчальних дисциплін
вільного вибору студентами Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/polozh_vybyr_dystsyplyn.pdf).
Відповідно до цих документів формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується дисциплінами
самостійного вибору, які складають не менше 25 % від загального обсягу ОП та індивідуальним навчальним планом
здобувача вищої освіти. Зі сайту ЗВО можна завантажити файл (формату *.xls) банку вибіркових дисциплін у якому
вибіркові дисципліни згруповані за освітніми програмами та рівнями освіти (http://www.knu.edu.ua/). Електронна
таблиця дає змогу відсортувати вибіркові дисципліни за факультетом, спеціальністю, кафедрою. Втім з електронної
таблиці неможливо перейти до анотації дисципліни. ЕГ рекомендує зробити таблицю (банк) вибіркових дисциплін
інтерактивною встановивши лінки від кожної вибіркової дисципліни до її анотації та силабусу (робочої програми).
На сайті випускової кафедри (http://gtpm.knu.edu.ua) доступний кафедральний банк вибіркових дисциплін, який
містить анотації дисциплін та робочі програми або силабуси навчальних дисциплін (залежно від року набору
здобувачів). Блоки дисциплін (з кафедрального каталогу) здебільшого містять 4 дисципліни різної спрямованості
(пр. блоку 1: "Геометрія надр", "Електробезпека", "Спец. методи збагачення кор. коп.", "Управління стійкістю..").
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Здобувачі мають можливість вільно обирати дисципліни з вибіркових каталогів своєї та інших ОПП у
автоматизованій комп’ютерній системі (АСУ ЗВО), що підтверджується опитуванням відповідних фокус-груп
(здобувачі, науково-педагогічні працівники, адміністрація). Мінімальна кількість студентів для формування групи
для вивчення вибіркової дисципліни становить 15 осіб. Для опанування дисциплін самостійного вибору здобувачі
вищої освіти різних факультетів можуть бути об’єднані в один потік. Водночас, малий контингент студентів на ОП
«Геологія» у практичному вимірі призвів до того, що вибіркові дисципліни для здобувачів академічної групи є
спільними. Викладачі здійснюють промоцію вибіркових навчальних дисциплін. Інтерв’юванням здобувачів та
аналізом результатів анкетування підтверджено, що вони розуміють мету та процедуру вибору навчальних
дисциплін. Окрім цього, індивідуальна освітня траєкторія здобувачів КНУ за ОПП «Геологія» формується внаслідок
вільного вибору баз виробничих практик. Також ЗВО надає можливість здобувачам формувати індивідуальну
освітню траєкторію шляхом участі у програмах академічної мобільності.

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

Проходження практик у ЗВО регламентується Положенням п р о організацію т а проведення практики студентів
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/praktyka). Слід
зазначити, що згадане положення розміщене у розіді Підрозділи/Центр сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників, що не сприяє його швидому знаходженню для здобувачів освіти. У цьому ж розділі завантажено
перелік баз практик та реєстр договорів між КНУ та виробничими організаціями. Робочі програми практик
розміщено на сторінці кафедри геології. Слід зазначити, що РП практик містять значну кількість російськомовної
літератури та джерел минулого століття. Водночас до проведення практики співробітниками випукової кафедри
підготовлено методичні вказівки. В умовах недостатньої кількості україномовної літератури з геології Криворізького
залізорудного басейну неоціненною допомогою для здобувачів були б укладені співробітниками випускової кафедри
навчально-методичні видання спрямовані на проходження практики. Загалом навчальні та виробничі практики
мають загальний обсяг 22 кредити (9,2 %). У структурно- логічній схемі відображено прямі і зворотні зв’язки між
навчальними та виробничими практиками і іншими ОК. В ОПП передбачено практику навчальну геологічну;
практику комплексну навчальну з геологічної зйомки , практику виробничу, практику переддипломну.
Компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності за ОП формуються також під час проведення
практичних занять у межах «аудиторних» курсів. Відповідно до навчального плану 2021 р. у циклі професійної
підготовки розділу нормативних дисциплін передбачено 878 годин лабораторних робіт (21 % від загального обсягу
годин). Вибіркові дисципліни сумарно передбачають 20 % годин на лабораторні заняття. Слід зазначити, що НП
2021 містить технічні помилки сум аудиторних годин. Силабуси навчальних дисциплін містить інформацію про
назву та тривалість лабораторної роботи, перелік літератури для кожної роботи та розподіл балів за виконання
лабораторної роботи. У списку літератури є інформація про методичні вказівки до лабораторних робіт. Також
методичні вказівки з різних ОК доступні на сторінці кафедри. Під час інтерв’ювання відповідних фокус-груп та
наданих матеріалів ЕГ підтвержено, що до проведення занять залучаються НПП, які мають значний практичний
досвід геологорозвідувальних, геологооцінювальних та інших практичних робіт. Здобувачі можуть користуватись
обладнанням лабораторій факультету . Університет має договори про науково-технічне співробітництво з різними
геологорозвідувальними, геологоконсалтинговими та іншими підприємствами, на базі яких здобувачі мають
можливість виконувати дослідження та отримувати консультації від співробітників таких установ. Отже, комплекс
лабораторних занять, навчальних та виробничих практик за ОП «Геологія» дає змогу здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

ЗВО удосконалення підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності розглядає не тільки у фаховому, але
й у соціальному спрямуванні. Окрім дисциплін «Іноземна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням»,
«Історія України та української культури», «Філософія», соціальні навички здобувачів формують всі без
виключення освітні компоненти шляхом аудиторної роботи та індивідуальних завдань, які передбачають
формування ораторських та комунікативних здібностей, здатності до командної роботи тощо. Водночас у матриці
відповідності програмних компетентностей нормативними компонентами освітньої програми, яка завантажена у
систему НАЗЯВО, наявні пропуски у рядках К01, К02. На сайті ЗВО завантажена ОПП не містить згаданої технічної
помилки. За результатами аналізу ОПП, яка завантажена на сайті ЗВО
(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%20103_%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%
80%D0%B0%D1%82%202021-.pdf) встановлено, що К01 «Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні» мають формувати НЗП 1.2,
НЗП 1.6, НЗП 1.7, НЗП 1.8, НЗП 2.2; Проаналізувавши робочі програми зазначених навчальних дисциплін ЕГ має
сумніви у можливості повною мірою оволодіти компетентністю К01 та рекомендує переглянути наповнення ОК
«Історія України та української культури», або вирішити питання можливості здобувачів повного оволодіння
компетентністю К01 іншим чином. ЕГ також не цілком переконана у можливості досягнення К11 «Прагнення до
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збереження природного навколишнього середовища» шляхом вивчення ОК 1.2 «Українська мова за професійним
спрямуванням», ОК 1.7 «Філософія» виходячи з аналізу робочих навчальних планів розміщених на сайті кафедри.
Водночас ОК 2.23 «Кваліфікаційна робота» без сумніву може частково сформувати зазначену загальну
компетентність К11. У повній мірі цю компетентність (К11) формують вибіркові дисципліни: Екологія, Оцінка впливу
на довкілля, Нормативна база надрокористування, Основи геотуризму, Екологічна геологія, Техногенні зміни
геосфер, Екологічна геохімія. Незважаючи на технічні помилки, деякі упущення та дискусійні моменти стосовно
оволодіння окремими загальними компетентностями вивчення обов’язкових ОК дає змогу досягти всіх заявлених
цілей та ПРН у тому числі сформувати базові соціальні навички.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 103 Науки про Землю не розроблено. ОПП не передбачено присвоєння
фахової кваліфікації. Слід зауважити, що у відомостях про самооцінювання помилково ототожнюються Стандарт
вищої освіти з Професійним стандартом

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.

Загальне навантаження за ОПП «Геологія» становить 240 кредитів ЄКТС (7200 год.); з яких обсяг аудиторної
роботи – 2720 годин (38%), а самостійної роботи – 4480 (62%). Середня кількість аудиторних годин на один кредит
становить – 11 годин, 19 годин (на кредит) відводиться на самостійну роботу. Обсяги аудиторних годин (лекцій,
семінарських, лабораторних занять) для здобувачів заочної форми навчання у середньому складають 24% від їх
обсягів для денної форми навчання та є парними числами. Для денної форми навчання для усіх обов’язкових ОК та
більшості вибіркових ОК обсяг самостійної роботи змінюється в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу годин.
Винятком є дисципліна № 12 з НП 2021 у якій передбачено 0,68 % годин на самостійну роботу. На проміжному та
підсумковому контролі оцінюється результативність самостійної роботи здобувачів. У КНУ здійснюють опитування
студентів щодо достатності навантаження т а обсягів освітніх компонентів. За результатами відеоконференції зі
зобувачами та аналізу змісту силабусів ЕГ встановила, що обсяг ОПП і окремих ОК є відповідним та достатнім для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Здобувачі підтвердиди, що у них є достаньо часу для
виконання самостійної роботи та вони мають широкі можливості вільного планування самостійної роботи. Силабуси
навчальних дисциплін містять чіткі завдання для самостійної роботи та у більшості з них є посилання на методичні
вказівки для виконання самостійної роботи.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОПП «Геологія» за дуальною формою в КНУ не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони та позитивні практики. 1. ОПП є добре структурованою та змістовною. 2. Тісна залученість
роботодавців до перегляду ОПП, та наявність вакансій геолога у регіоні. 3. Запроваджено автоматизовану
комп’ютерну систему (АСУ ЗВО) у якій зручно здійснювати вибір вибіркових дисциплін. 4. Освітній процес
забезпечений значною кількістю методичних вказівок, у тому числі для виконання лабораторних робіт, самостійної
роботи. 5. Навчальний план насичений значною кількістю лабораторних робіт. 6. До проведення занять
залучаються НПП, які мають значний практичний досвід геологорозвідувальних, геологооцінювальних та інших
практичних робіт.

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

Слабкі сторони та недоліки: 1. Малий контингент студентів на ОП «Геологія» у практичному вимірі призвів до того,
що вибіркові дисципліни є спільними для усіх студентів академічної групи. 2. У матриці відповідності програмних
компетентностей освітнім компонентам ОПП, яка завантажена у систему Національного агентства наявні пропуски.
3. Банк вибіркових навчальних дисциплін не містить лінків на їх анотації або/та силабуси. 4.Робочі програми
навчальних дисциплін, програми практик, силабуси містяь велику кількість російськомовної літератури, джерела
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минулого століття. Водночас практично не містяь опублікованих робіт розробників (лекторів) навчальної
дисципліни. 5. НП 2021 містить технічні помилки сум аудиторних годин. 7. У відомостях про самооцінювання ЗВО
Стандарт вищої освіти помилково ототожнюється з Професійним стандартом. 8. На веб-сторінці випускової кафедри
не оновлено назву кафедри (чинна назва «кафедра геології і прикладної мінералогії»), а залишено стару назву
«кафедра геології». Рекомендації: 1.Посилити профорієнтаційну роботу для збільшення кількості абітурієнтів. 2.
Доопрацювати банк вибіркових дисциплін. 3. Доопрацювати силабуси навчальних дисциплін наситивши їх більшою
кількістю україномовної та сучасної літератури, опублікованих праць розробників навчальних дисциплін.
Інтенсифікувати підготовку україномовних підручників та навчальних посібників з навчальних дисциплін за ОПП,
особливо тих, які стосуються геології Криворізького залізорудного басейну та формують унікальність програми. 5.
Виправити технічні помилки у НП. Посилити систему внутрішнього забезпечення якості освіти для недопущення
таких помилок у майбутньому. 6. Розглянути можливість організації методичних семінарів для гарантів ОП та
завідувачів кафедр для підвищення їх обізнаності в області нормативного забезпечення освітнього процесу. 7.
Запровадити процедуру постійного оновлення веб-сторінки кафедри.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП «Геологія» у КНУ сформовано за тісної залученості роботодавців, вона є добре структурованою та змістовною. У
ЗВО запроваджено автоматизовану комп’ютерну систему (АСУ ЗВО) у якій зручно здійснювати вибір вибіркових
дисциплін. Освітній процес забезпечений значною кількістю методичних вказівок, у тому числі для виконання
лабораторних робіт, самостійної роботи. Найсуттєвіші недоліки попередньої ОПП (відсутність кваліфікаційної
роботи, невідповідність обсягу НП для денної та заочної форми навчання) усунуті. Водночас у ОПП та НП
завантажених у систему Національного агентства є технічні помилки. Проаналізувавши робочі програми
зазначених навчальних дисциплін ЕГ має сумніви у можливості повною мірою оволодіти компетентністю К01.
Зважаючи на сильні і слабкі сторони та позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП
«Геологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» відповідає рівню В за критерієм 2.

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.

З правилами прийому на навчання за ОПП «Геологія» можна ознайомитися за посиланням на офіційному веб-сайті
ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu). Правила прийому прописані чітко, повно та не містять
дискримінаційних положень. Чіткість, публічність і доступність для абітурієнтів Правил прийлму підтверджено на
відео зустрічі зі здобувачами. Слід зазначити, що відповідно до Додатоку 2 до Умов прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в 2021 році спеціальність 103 «Науки про Землю» є серед таких яким надається особлива
підтримка (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1225-20#Text).

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

У 2021 р. для вступу на ОП необхідно було надати сертифікат ЗНО з української мови, вагу якого у порівнянні з
правилами 2020 р змінено з 0,45 до 0,44 – внаслідок введення нового компоненту конкурсного балу – оцінки за
мотиваційний лист, яка становила у 2021 р. 0,01. Коефіцієнт для математики не змінено – 0,2. Порівняно з 2020 р.
розширено кількість предметів – географія або фізика, або історія України, або іноземна мова, або біологія, або хімія
– 0,2. Завідувач випускової кафедри проф. Євтєхов на відеозустрічі обґрунтовував високий коефіцієнт конкурсного
балу з української мови необхідністю здобувачів чітко розуміти геологічну та іншу термінологію українською мовою.
На думку ЕГ це дискусійне питання є в площині автономії ЗВО.

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.
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Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються Положенням п р о організацію
освітнього процесу у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf),
Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та Порядком проходження атестації здобутих
результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, щ о розташовані у населених пунктах, н а території яких органи
державної влади тимчасово н е з д і й с н ю ю т ь свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf). ОК
перезараховуються або зараховуються за заявою здобувача на підставі академічної довідки, виданої ЗВО України
та/або іноземним закладом вищої освіти, у якому здобувач навчався у рамках програми академічної мобільності.
Прецендентів застосування зазначених вище документів, у тому числі при переведенні здобувачів з інших ЗВО на
ОПП “Геологія” наразі не було. На відеозустрічах здобувачі підтвердили свою поінформованість щодо можливостей
академічної мобільності, укладених з КНУ програм обміну. Таку можливість реалізувала здобувачка Катерина
Євтєхова у Франції з 05.07.2021р до 30.09.2021 р., яка у рамках програми Федерації «Обміни Франція-Україна»
здійснила професійне стажування (підтверджено на відео зустрічі та сертифікатом). Програма не передбачала
вивчення окремих дисциплін, а відтак визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти не
відбувалося.

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

У КНУ діють Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті та
Положення про порядок визнання в КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), які визначають процес визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті. Ці документи містять вимоги до наданого здобувачем вищої освіти документа, у якому
повинні обов’язково міститися вимірювані результати навчання. КНУ може визнати результати навчання
неформальної освіти в обсязі до 10% від загального обсягу ОПП. Документи здобувача розглядає предметна комісія
у складі декана факультету; гаранта ОПП, НПП, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування.
Тобто процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є чіткою та доступною для всіх
учасників освітнього процесу. Обмеженням є те, що перезараховувати можна лише результатів навчання з розділу
обов’язкових дисциплін (пункт 2.3.Положення). ЗВО аргументує таку норму тим, що «…вибіркові компоненти
здобувач може обирати самостійно із пропонованого переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він, на його
думку, ще не знає у контексті професійної підготовки відповідно до стандартів вищої освіти». Наразі практики
визнання результатів навчання окремих дисциплін, отриманих у неформальній освіті на ОПП «Геологія» не було.
Проте, у межах окремих освітніх компонентів враховуються наукові активності студентів (участь у наукових
конференціях, підготовка студентських наукових робіт) та підвищення кваліфікації (для здобувачів заочної форми
гавчання).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони. 1. Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. 2. Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання отриманих у
неформальній освіті.

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

Рекомендації: Пропагувати та сприяти здобувачам у внутрішніх та зовнішніх академічних мобільностях, отримання
ними знань у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому прописані чітко та повно та доступні на сайті Університету та не містять дискримінаційних
положень. Особливість правил прийому до КНУ на ОПП «Геологія» є високий коефіцієнт сертифікату ЗНО з
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української мови (0,44), що обґрунтовується ЗВО необхідністю здобувачів чітко розуміти геологічну та іншу
термінологію українською мовою. На думку ЕГ це дискусійне питання є в площині автономії ЗВО. У ЗВО прописані
чіткі і прозорі правила стосовно визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності та результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Обмеженням є те, що
перезараховувати можна лише результатів навчання з розділу обов’язкових дисциплін. Це обмеження ЗВО
аргументує і на думку ЕГ це дискусійне питання теж лежить у площині автономії ЗВО. Попри чітку нормативні базу
у межах ОП «Геологія» не реалізовано право здобувачів на визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, або у неформальній освіті. Зважаючи на сильні і слабкі
сторони та позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП «Геологія» за спеціальністю 103
«Науки про Землю» відповідає рівню В за критерієм 3.

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.

Освітній процес у Криворізькому національному університеті здійснюється в таких формах: навчальні заняття,
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота здобувачів вищої освіти, практична підготовка, контрольні
заходи Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf). Принципи академічної свободи відображаються у Статуті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) і в Кодексі честі викладача Криворізького національного
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Кодекси/kodex_vykladacha.pdf).
Основними видами навчальних занять в Університеті є лекція; практичне заняття; лабораторне заняття;
індивідуальне заняття; консультація. Викладачі мають можливість використовувати наступні академічні свободи:
свобода викладання; свобода проведення наукових досліджень та поширення їхніх результатів; свобода вираження
власної фахової думки; свобода від втручання у професійну діяльність; свобода вибору й використання педагогічно
обґрунтованих форм, методів, способів і засобів навчання, оцінювання рівня засвоєння здобувачами вищої освіти
освітніх програм. Форми та методи навчання сприяють та відповідають загалом вимогам студентоцентрованого
підходу. При викладанні використовуються такі методи навчання: пасивні та активні, але особливої уваги заслуговує
колективне та інтегративне навчання (Приклади ОК: Прикладна мінералогія, Геоінформаційні системи, Тривимірні
моделі геологічних об'єктів). Позитивною стороною при реалізації ОП «Геологія» є, те що перевага надається
активним методам навчання, оскільки вони дозволяють забезпечити більш ґрунтовне вивчення матеріалу, що, у
свою чергу, дозволить досягти програмних результатів навчання, а також перевірити глибину отриманих знань, а
саме ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань. (доказом є співбесіда підчас
зустрічей з НПП та здобувачами ВО, аналіз силабусів «Прикладна мінералогія», «Мінералогія і кристалографія»).
Освітнє спілкування між усіма учасниками процесу ґрунтується на засадах відкритості, взаємодії, рівності,
накопиченням спільних науково-теоретичних знань та вмінь, можливістю взаємної оцінки й контролю. НПП вільні
у виборі форм і методів навчання та висловленні власної думки. На зустрічі зі здобувачами ВО ЕГ встановила, що
вдало поєднані формами навчання та методи викладання, з впровадженням сучасних форм, методик навчання, які
сприяють розвитку фахових компетентностей. Особливо позитивною стороною при реалізації ОП «Геологія» є
навчальні та виробничі практики із залученням баз підприємств і академічних установ Криворізького залізорудного
басейну (відповідно до угод про співпрацю https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/договори-про-співпрацю, а
також підчас зустрічі із роботодавцями. Зокрема це підтвердили Бублик Ю.М., Євтєхов Є.В., Іванченко В.В.,
Нестеренко Т.П.).

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).

Здобувачам ВО надають повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, доводять
порядок та критерії їх оцінювання в межах визначених ОК висвітлених у робочих програмах та силабусах. На сайті
кафедри вони є доступні (http://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/робочі-програми-та-силабуси) і зі співбесіди із
студентами різних курсів встановлено, що вони користуються розміщеними матеріалами на сайті кафедри.
Інформування здобувачів вищої освіти проводиться на перших заняттях з кожної дисципліни, викладачі
інформують про особливості вивчення навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, в т.ч. перелік
базових компетентностей, перелік завдань для самостійного вивчення, встановлені терміни та форми модульного
контролю, форми співбесіди з викладачем під час самостійного вивчення дисципліни, графік виконання курсових
проектів (робіт), відомості до системи доступу до навчально-методичних матеріалів, у тому числі безпосередньо на
сайті кафедри доступні електронні навчально-методичні та наукові матеріали для опанування дисциплін.
Відповідно учасники освітнього процесу своєчасно отримують повну компетентну інформацію щодо мети, цілей,
змісту та програмних результатів навчання, методику та критерії оцінювання в межах освітніх компонентів. У
самоаналізі зазначено, що скарг не надходило, але невідомо чи були пропозиції або зауваження. Докази:
відеозустрічі зі здобувачами ВО та з НПП, що викладають на ОП; робочі програми та силабуси дисциплін на сайті
кафедри геології (http://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/робочі-програми-та-силабуси). У КНУ впроваджений
програмний комплекс «АСУ ЗВО», система Moodle, доступ до якої та структурованість дисциплін на даній
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платформі продемонстрували ЕГ студенти в ході зустрічі. Також викладачі використовують для різних форм
навчання (лекції, практичні заняття) такі інформаційно-комунікаційні технології, як Zoom, Googleclassroom,
GoogleMeet, що підтверджено відповідними опитуваннями фокус-груп. Вибіркові дисципліни здобувачі за ОП мають
можливість самостійно обирати за допомогою системи «АСУ ЗВО». Вміння працювати у цій системі нам
продемонстрували студенти під час зустрічі.

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

Результати досліджень, фактичний і графічний матеріал, отримані під час проходження навчальних і виробничих
практик, є основою для виконання курсових та бакалаврських робіт. Але фото- і відеозвіти на сайті кафедри відсутні.
Здобувачі мають можливість приймати участь у наукових дослідженнях кафедри, результати яких можуть бути
оформлені в наукові роботи для участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі
спеціальності Науки про Землю (секція геологія), переможці конкурсів представлені на сторінці кафедри
(https://gtpm.knu.edu.ua/діяльність-кафедри/всеукраїнський-конкурс-студентських-наукових-робіт). Студенти
приймають участь у студентських конференціях, їх публікації є у загальних збірниках конференцій (Сучасна
геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців) та вісниках (Геолого-мінералогічний
вісник Криворізького національного університету). Але на сайті кафедри результати їх роботи представлені у
вигляді загальних матеріалів, бажано публікації студентів за даною ОП виділити окремо. Слід відмітити, що на
кафедрі ведеться науково-дослідна робота, але за опитуванням не вдалося з’ясувати про залучення студентів
бакалаврату до виконання НДР.

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

У Відомостях СО зазначено, що оновлення контенту освітніх компонентів відбувається згідно з Положенням про
підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf). Тобто відбувається щорічно та обговорюються на
засіданнях кафедри, на якій забезпечується відповідний компонент, також щорічно розглядаються вченою радою
гірничо-металургійного факультету, також до цього процесу долучається гарант ОП. Наведені приклади
підтверджуються в робочих програмах для різних років вступу (2017-2021 н.р.)
(https://drive.google.com/file/d/1C0u36zcEegB7QnxyhpLbVpywDumHe7ow/view,
https://drive.google.com/file/d/1vGA6RgWA6KwLgtrPGHPoI5OVCab0RxcF/view, та інші). Науково-педагогічний
персонал що викладає ОК проходять підвищення кваліфікації та стажування (підтверджено сертифікатами
стажування та посвідченням про проходження курсів підвищення кваліфікації, що були надані гарантом ОП (див.
додаткові документи п.5), а їх результати впроваджують у освітній процес. Робочі програми для здобувачів ВО
вступу 2020, 2021 років оновлені згідно вимог (протокол №5 від 01.02.2021 р.). Відповідно оновлені розроблені
робочі програми та силабуси для усіх навчальних дисциплін за ОП «Геологія» завантажені на сайт кафедри
(http://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/робочі-програми-та-силабуси). За результатами перевірки робочих
програм і силабусів було встановлено, що список джерел і додаткової (рекомендованої) літератури у ряді робочих
програм та силабусах ОП велика кількість літератури російською мовою минулого століття, а результатів наукових
досліджень власне викладачів ОП подекуди зовсім не зустрічаються.

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

Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), Положенням про академічну мобільність здобувачів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ).
Викладачі, що викладають в межах ОП «Геологія» мають досвід участі у міжнародних проєктах, стажуваннях,
конференціях, семінарах, які пов’язані із реалізацією ОП висвітлені у публікаціях наукових досягнень деяких
викладачів за кордоном (в якості доказів на сайті кафедри геології представлені відповідні сертифікати, які
висвітлені - https://gtpm.knu.edu.ua/діяльність-кафедри/наукове-стажування). Також на зустрічі з адміністративним
персоналом Кругленко Людмила Володимирівна, що відповідає за академічну мобільність, підтвердила про участь
викладачів у міжнародних проєктах. Під час фокус-груп, як з академічним персоналом, так і з роботодавцями,
підтверджено, що викладачі кафедри співпрацюють з різними науково-дослідними установами, в тому числі й
іноземними освітніми установами та міжнародними організаціями. Доказами такої співпраці є договори, які
представлені на сайті кафедри геології КНУ. (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/договори-про-співпрацю).
Така географія співпраці дозволяють зробити висновки про інтернаціоналізацію діяльності кафедри геології
(https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/договори-про-співпрацю).
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони та позитивні практики 1. Тісна партнерська співпраця з підприємствами, установами та
організаціями де студенти закріплюють свої теоретичні знання на практиці, використовуючи їх матеріальну базу, та
набувають практичних навичок майбутніх фахових компетенцій, відповідно до змісту і цілей ОП. 2. Здобувачі за ОП
«Геологія» беруть участь та виборюють призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. 3.
НПП та здобувачі ВО у досягненні мети ОП «Геологія» використовують з успіхом інформаційно-комунікаційних
технології: платформу Moodle, програмний комплекс «АСУ ЗВО», Zoom, Googleclassroom, GoogleMeet. 4. Залучення
партнерської матеріальної бази підприємств, установ та організацій з метою закріплення базових практичних
навичок майбутніх фахівців-геологів, відповідно до змісту і цілей ОП. 5. Використання у освітньому процесі
колективного та інтегративного навчання («Прикладна мінералогія», «Геоінформаційні системи», «Тривимірні
моделі геологічних об'єктів»). 6. Успішне застосовуються активних методів навчання, а саме: ділова гра, мозковий
штурм, аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань («Прикладна мінералогія», «Мінералогія і
кристалографія»). 7. Науково-педагогічні працівники приймають активну участь у реалізації міжнародних проєктів
та впроваджують у навчальний процес.

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

Слабкі сторони 1. У робочих програм і силабусах зустрічаються у списку джерел і додаткової (рекомендованої)
літератури у ряді робочих програм та силабусах ОП велика кількість русифікованої літератури минулого століття, а
результатів наукових досліджень власне викладачів ОП подекуди зовсім не зустрічаються. 2. На сайті кафедри
недостатньо уваги приділено студентському життю здобувачів за ОП (фото- та відеозвіти проходження практик,
зустрічей тощо). Рекомендації 1. Переглянути та доопрацювати силабуси та робочі програми навчальних дисциплін
у частині рекомендованої літератури. 2. Запровадити практику постійного оновлення веб-сторінки кафедри та
ширше висвітлювати різні аспекти студентського життя здобувачів ОП (фото- та відеозвіти проходження практик,
зустрічей тощо).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Основними видами навчальних занять в Університеті є лекція; практичне заняття; лабораторне заняття;
індивідуальне заняття; консультація. Водночас особливої уваги заслуговує колективне та інтегративне навчання
(«Прикладна мінералогія», «Геоінформаційні системи», «Тривимірні моделі геологічних об'єктів»). Успішно
застосовуються активні методи навчання, а саме ділова гра, мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій,
ситуаційних завдань («Прикладна мінералогія», «Мінералогія і кристалографія»). Існує тісна партнерська
співпраця з підприємствами, установами та організаціями де студенти закріплюють свої теоретичні знання на
практиці, використовуючи їх матеріальну базу, та набувають практичних навичок майбутніх фахових компетенцій,
відповідно до змісту і цілей ОП. Здобувачі за ОП «Геологія» беруть участь та виборюють призові місця на
всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Водночас у робочих програм і силабусах зустрічаються у
списку джерел і додаткової (рекомендованої) літератури у низці робочих програм та силабусах ОП велика кількість
русифікованої літератури минулого століття, а результатів наукових досліджень власне викладачів ОП подекуди
зовсім не зустрічаються. Виходячи з викладеного вище, ОП в контексті критерію 4 відповідає рівню В. Вказані
недоліки не знижують суттєво якість підготовки здобувачів ВО за ОПП і можуть бути легко усунуті 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.

У Криворізькому національному університеті для проведення атестації з дисципліни, що оцінює якість предметної
підготовки загалом, використовуються такі форми контролю: як поточні контрольні заходи, контрольно-модульні
роботи, семестрові заліки та екзамени. Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком оцінювання знань
здобувачів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Інформація про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання доводиться до здобувачів ВО на першому занятті та оприлюднена у робочих програмах та силабусах
дисциплін та супутніх навчально-методичних матеріалах, публікується у відкритому доступі на вебсайті кафедри.
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Критерії оцінювання для здобувачів ВО у цілому є чіткими та зрозумілими, і за необхідності вони можуть отримати
роз’яснення від науково-педагогічного персоналу. Графіки навчального процесу є доступними та інформативними і
розміщуються на сайті університету. Розклад занять, консультацій та екзаменів доступні здобувачам та викладачам у
програмному комплексі «АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/ ). Студенти, які навчаються за даною ОП під час зустрічі
підтвердили свою поінформованість про методику оцінювання освітнього компонента на першій лекції.
Інформація, наведена у відомостях СО, підтверджена ЕГ на зустрічах з гарантом, здобувачами ВО та НПП, що
викладають на ОПП.

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

Відповідно до ОПП 2021 р. атестація здобувача вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Геологія»
проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується врученням йому документу (диплому)
встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавр з наук про
Землю. Що відповідає стандарту вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 103 «Науки про Землю»
в розділі 6 «Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти» введеного в дію Наказом
Міністерства освіти і науки України № 730 від 24.05.2019 р. Доказ: Положення про кваліфікаційну роботу
https://drive.google.com/file/d/1XAdpN0unTbNPgONdYZbIzrUgytjCABJn/view). Атестація здійснюється відкрито і
публічно.

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.

Вся необхідна інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання є доступною для всіх учасників
освітнього процесу, регулюються такими документами: 1. Положення про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf); 2. Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf); 3. Положення про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf); 4. Положення про
проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів в ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf); 5. Положення про організацію самостійної та індивідуально-
консультативної роботи (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf); 6. Положення про моніторинг якості освіти
та освітньої діяльності у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf); 7. Положення про
академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Усі ці положення знаходяться у вільному
доступі на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/normatyvnabaza). Процедури проведення контрольних заходів,
кількості відведених годин і розподілення балів за кожним контрольним заходом описуються в робочих програмах
навчальних дисциплін та силабусах. Силабуси не містять інформації щодо можливостей для студентів
перескладання окремих модулів, умов зарахування навчального матеріалу пропущених занять, відпрацювань тощо.
Під час спілкування із ЗО встановлено, що норми проведення контрольних заходів є загальнодоступними для всіх
учасників, що приймають участь в освітньому процесу. Студенти не залежно від форм навчання самостійно можуть
ознайомитися до початку вивчення ОК з відповідною інформацією, яка оприлюднюються на офіційному сайті КНУ
та кафедри: графік навчального процесу, навчальний план, розклад занять, робочі програми та силабуси всіх
навчальних дисциплін для відповідної ОПП. Отже, процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
ЗВО визначається нормативно-правовими документами, всі учасники навчального процесу знайомі з нею. Ці факти
підтверджені на зустрічах ЕГ із НПП, що викладають на ОПП, здобувачами ВО та представниками студентського
самоврядування. Випадків оскарження досягнутих результатів оцінювання здобувачів за ОП не було.
Підтвердженням є результати опитування студентів під час зустрічі, а також результати анкетування здобувачів
вищої освіти з ОПП «Геологія» центром забезпечення якості вищої освіти
(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vS0zc7ZXKG_HoBKAOlnepxPrChS6g24Oejw37jDT9myRaMWXKJUS_gusICFOtbFu1a5rSm7L9F6rk3X/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g7709da546a_0_308).

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.

У КНУ стандарти, процедури та політика дотримання академічної доброчесності оприлюдненні у відповідних
документах та розміщені на сайті (у розділ нормативна база): Положення про Центр забезпечення якості вищої
освіти; Стратегія розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр.; Положення про моніторинг
якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті; Положення про організацію та
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проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету; Положення про
порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності
посадових осіб Криворізького національного університету; Положення про академічну доброчесність у
Криворізькому національному університеті; Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників
Криворізького національного університету та роботодавців; Кодекс академічної доброчесності Криворізького
національного університету; Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості
освіти в Криворізькому національному університеті; Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Всі ці документи є у відкритому доступі на сайті університету. Процедура
Антиплагіату в університеті передбачає перевірку кваліфікаційних робіт, рукописів монографій, підручників,
навчальних посібників, матеріалів конференцій тощо. Для перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат
використовують сервіси перевірки strikeplagiarism.сom
(https://panel.strikeplagiarism.com/#/register#%2F%3Flang=ua) або Unicheck.com. КНУ укладено угоду про співпрацю
та університет має ліцензійний договір про надання права користування антиплагіатним програмним
забезпеченням (гарантом додано ліцензійний договір № UKR-261 від 16.12.2019 р.). Силабуси з усіх дисциплін
містять інформацію щодо академічної доброчесності. Здобувачі можуть самостійно здійснювати перевірку власних
робіт на плагіат у процесі підготовки, уважно формувати посилання на чужі роботи, не порушувати правил
цитування. Здобувачі підтвердили обізнаність з нормами академічної доброчесності та відповідною політикою
Університету. Випадків порушення академічної доброчесності на даній ОП не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони у контексті Критерію 5. 1. Для встановлення академічної доброчесності екзаменаторів в університеті
застосовують анкетування студентів. 2. З метою підвищення ефективності, універсалізації та осучаснення
навчального процесу, передбачається використання технологій дистанційного навчання. Матеріал лекційних і
практичних занять може викладатись з використанням платформ Moodle, Google Classroom, Telegram тощо із
застосуванням відеозв’язку на базі Skype, Google Meet, Zoom Video Communications та інших, що повинно
забезпечити ефективне різноманіття альтернативних форм дистанційного навчального процесу.

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

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5. 1. Силабуси не містять
інформації щодо можливостей для студентів перескладання окремих модулів, умов зарахування навчального
матеріалу пропущених занять, відпрацювань тощо. Рекомендації. 1. Долучити до структурних елементів силабусу
пункт, який визначає порядок перескладання окремих модулів ОК.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Вся необхідна інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання є доступною для всіх учасників
освітнього процесу. Відповідно до ОПП 2021 р. атестація здобувача вищої освіти за освітньо-професійною
програмою «Геологія» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, що усуває суттєвий недолік ОПП 2020
р. Форми проведення контрольного оцінювання та їх критерії дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої
освіти результатів навчання, що визначені освітньою програмою та силабусом відповідної ОК. У КНУ визначено
чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Для встановлення
академічної доброчесності екзаменаторів в університеті застосовують анкетування студентів. Водночас силабуси не
містять інформації щодо можливостей для студентів перескладання окремих модулів, умов зарахування
навчального матеріалу пропущених занять, відпрацювань. ОПП в контексті критерію 5 відповідає рівню В. Вказані
недоліки, не знижують суттєво якість підготовки здобувачів ВО за ОПП і можуть бути легко усунуті ЗВО

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
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навчання.

Всі НПП, які забезпечують освітній процес відповідають ліцензійними умовами рівня професійної активності
(таблиця 2). Проте у деяких викладачів на ОП, які проводять навчальні дисципліни за останні 5 років не виявлено
наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз рекомендованих МОН, саме:
Герасимова К.В., Фасольняк Ю.Ю., Харитонов В.М., Нестеренко О.В., Березовський А.А., Євтєхова Г.В. Кваліфікація
усіх викладачів відповідає відповідній освіті та науковій діяльності у сфері спеціальності 103 “Науки про Землю”, про
що свідчать зазначена документація про освіту та наукову активність НПП. Науково-педагогічний персонал, що
залучений до викладання на даній ОП відповідають своїй академічно-професійній кваліфікації тим ОК, що
викладають. Викладачі підвищують свій професійний розвиток згідно сучасним потребам, що направлено на
забезпечення проведення занять на достатньо високому рівні. Про це свідчать їх публікації у фахових, періодичних
виданнях, які включені до науково-метричних баз. Викладачі систематично проходять курси підвищення
кваліфікації, стажування, беруть участь у професійних семінарах, форумах та науково-практичних конференціях.
Гарантом надані копії довідок, посвідчень та сертифікатів про проходження стажування викладачів, курсів
підвищення кваліфікації та участі у семінарах, форумах, науково-практичних конференціях (додаткові документи п.
5). Аналізуючи структуру викладацького складу варто відмітити: великий досвід роботи викладачів за фахом, значну
кількість публікацій та методичних вказівок по тематиці ОК, які вони викладають опубліковано понад 1000
наукових статей і видано понад 50 монографій (https://gtpm.knu.edu.uaдіяльність-кафедри/історія-кафедри), участь
НПП у міжнародних проєктах, регулярне підвищення кваліфікації та стажування
(https://gtpm.knu.edu.ua/діяльність-кафедри/наукове-стажування), багато НПП отримали відзнаки та були
премійовані керівництвом ЗВО (на зустрічі підтвердив керівник закладу). ЕГ підтверджено, що дані щодо НПП, що
викладають на ОПП, наведені у таблиці 2 додатків до Відомостей СО реальні. Академічна та професійна
кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною
програмою цілей та програмних результатів навчання. Підтвердженням цього є інформація у таблиці 2 додатків до
Відомостей СО, публікації НПП, сертифікати про підвищення кваліфікації (див. додаткові документи на запит ЕГ п.
5) і участь в міжнародних проєктах (підчас зустрічі з представником відділу, що відповідає за академічну
мобільність Кругленко Л.В.). При кафедрі діє навчально-дослідний мінералогічний музей ім. академіка О. С.
Поваренних. Музею надано статус «Національного надбання України».

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

Конкурсний добір викладачів освітньої програми «Геологія» відбувається згідно з Положенням про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом ректора №
123 від 20.03.2019 року (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Під час проведення конкурсного добору
претендент на посаду обов’язково подає повну інформацію щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до
претендента на відповідну посаду (згідно до http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Для відбору кращих
викладачів на ОПП, кандидатури викладачів розглядаються на засіданнях кафедри, вченій раді факультету та
вченій раді університету. До уваги також беруться окрім загальних вимог Ліцензійних умов також наукові праці
претендента, науково-методичні розробки, стаж роботи, стажування та підвищення кваліфікації, рівень
професійності ведення занять тощо. У КНУ діє прозора та зрозуміла процедура проходження конкурсного добору на
заміщення вакантних посад. Всі НПП, які приймають участь у реалізації ОП, пройшли зазначений конкурсний
відбір відповідно до Положення, підтвердили свою академічну та професійну кваліфікацію, з ними було укладено
трудові договори (контракти) на наступний термін. Здобувачі ВО підтвердили високий рівень професіоналізму
викладачів.

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

Криворізький національний університет активно та регулярно залучає роботодавців до організації та реалізації
освітньої програми «Геологія». Під час зустрічі з роботодавцями підтвердили, що вони залучались до обговорення
проектів ОП. Ними надані рецензії, відгуки та пропозиції щодо удосконалення навчального процесу, де основний
акцент направили на необхідність посилення саме практичної частини навчання. Підтверджуючими документами
стосовно залучення роботодавців до організації та реалізації ОП є угоди про практики
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/praktyka), рецензії та
відгуки за різні роки (https://sites.google.com/knu.edu.ua/gtpm/освіта/бакалаврат/рецензії-та-відгуки-роботодавців?
authuser=0). Крім того мають договори співробітництво: з факультетом гірництва та геоінженерії Краківської
гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца; з навчально-науковим інститутом "Інститут геології"
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; з Донецьким національним технічним університетом; з
Гірничо-металургійним інститутом м. Боке, Республіка Гвінея; з РГП "Карагандинський державний університет ім.
академіка Є.А.Букєтова"; з Технічним університетом м. Рига; з університетом "Константін Бранкузі", Румунія; з ТОВ
"Науково-виробниче підприємство КАІ"; (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/договори-про-співпрацю).
Наприклад, за підтримки головного геолога НВП «КривбасАкадемІнвест» Нестеренко Т.П. оновлена робоча
програма з дисципліни «Статистична обробка геологічної інформації», а саме додано теми щодо автоматизації
статистичних розрахунків геологічних даних. З інформацією про досягнення випускників можна ознайомитись на
сайті кафедри (https://gtpm.knu.edu.ua/освіта/бакалаврат/наші-випускники). Також представлена інформація щодо
замовлення на працевлаштування фахівців з вищою освітою. Щороку організовується ярмарок вакансій у травні
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(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/yarmarok-vakansiy) та
ярмарок кар’єри (підтверджено підчас зустрічі із сервісними службами - відповідальна за працевлаштування
випускників Дель-Гранде Наталія Опанасівна). У 2020 р у період карантину ЗВО були надіслані листи-запити на
різні підприємства з проханням ректорату, у зв’язку з неможливістю проведення заходу «Ярмарок вакансій» у
звичайному форматі надати інформацію про можливості працевлаштування на підприємстві для розміщення
інформації на сайті http://www.knu.edu.ua. Гарантом ОП представлені листи-запити на різні підприємства про
можливості працевлаштування (див. додаткові документи на запит ЕГ п. 1).

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

У звіті СО зазначено, що заступник директора з якості ПрАТ «Північний ГЗК», канд. геол. наук, доцент Євтєхов Є.В.
дав письмову згоду провести вступну лекцію з дисципліни «Статистична обробка геологічної інформації», яка
присвячена новітнім технологіям і програмним продуктам, які використовуються геологічними службами
гірничозбагачувальних комбінатів Криворізького басейну для обробки геологічної інформації (див. додаткові
документи на запит ЕГ п. 15). На зустрічах з здобувачами ВО та на зустрічі з випускниками ОП особисто Євтєхов
Володимир Євгенович (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») підтвердив свою участь із зазначеною лекцією. Але
докази проведення такої лекції не наведено на сайті кафедри. До аудиторного викладання дисциплін за ОП
«Геологія» на постійній основі роботодавці не залучаються.

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

Університет сприяє педагогічному та професійному зростанні своїх викладачів через підвищення кваліфікації у
напрямку поглиблення, розширення та оновлення педагогічних та професійних компетентностей на виробництвах
та регламентується Положенням про «Професійний розвиток …» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
Підвищення кваліфікації здійснюється як через прямі контакти з університетами-партнерами, так і через центр
безперервної освіти. Зокрема доц. В.М. Харитонов і доц. О.М. Трунін у 2016 р., а також і проф. В.Д. Євтєхов у 2020 р.
пройшли стажування в ДНУ «ВМГОР НАНУ», проф. О.В. Плотніков у 2018 р. – у Центрі підвищення кваліфікації
«Профпроект» (м. Київ), доц. Тіхлівець С.В. і проф. А.А. Березовський у 2019 р. – у Краківській гірничо-
металургійній академії імені Станіслава Сташіца (Польща) (https://gtpm.knu.edu.ua/діяльність-кафедри/наукове-
стажування), що підтверджує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, що
викладають за даною ОПП «Геологія» (див. додаткові документи на запит ЕГ п. 5). Також, в університеті існує
процедура залучення викладачів до їх активної праці шляхом безкоштовної публікації: їх монографій, навчальних
посібників та підручників, наукових статей у фаховому виданнях України та Світу. Викладачі за ОП «Геологія»
щорічно відвідують профільні конференції, симпозіуми та семінари та інші заходи, а також систематично проходять
стажування на підприємствах і установах, діяльність яких пов’язана зі сферою наук про Землю
(http://www.knu.edu.ua/konferencii).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Положенням про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf), високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній,
навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі, до викладачів застосовуються такі заходи
стимулювання їх діяльності: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання.
Викладачі Університету представляються до нагородження державними та галузевими відзнаками, до присвоєння
почесних звань, нагороджуються державними преміями, нагрудними знаками, грамотами, іншими видами
морального та матеріального стимулювання. Таке стимулювання працівників оголошуються наказом ректора
Університету або особою, якій було делеговано ці повноваження, в урочистій атмосфері і заносяться до трудових
книжок (неодноразово підтверджено під час зустрічей з керівником та менеджментом ЗВО, з академічним
персоналом ОП та зі структурними підрозділами). Докази: проф. В.Д. Євтєхов, доц. В.М. Харитонов у 2016 р., проф.
О.В. Плотніков у 2019 рр., доц. О.М. Трунін у 2018 р. і проф. А.А. Березовський у 2021 р. були відзначені грамотами
міського голови міста Кривого Рогу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації, стажування, приймають участь у професійних
семінарах, форумах, науково-практичних конференціях. 2. КНУ залучає роботодавців до організації та реалізації
даної ОП в частині співпраці щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти, стажуванні

Сторінка 18



викладачів, обговорення ОП, проведення спільних тренінгів, семінарів. 3. Університет разом місцевою владою
активно стимулює розвиток викладацької майстерності НПП шляхом морального заохочення (грамоти, подяки),
матеріального заохочення (щорічні премії за високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній,
навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі).

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

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6. 1. Роботодавці не
залучаються до аудиторного викладання дисциплін за ОП «Геологія» на постійній основі. 2. В окремих НПП на ОП,
які проводять навчальні дисципліни за останні 5 років відсутні наукові публікації у періодичних виданнях, які
включені до наукометричних баз (Scopus або Web of Science Core Collection). Рекомендації: 1. З метою підвищення
якості освітнього процесу та покращення його практичної складової більше залучати професіоналів-практиків,
представників роботодавців до навчального процесу, а також оперативніше та повніше висвітлювати події на сайті
кафедри. 2. Сприяти науковим публікаціям у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз,
рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОПП в контексті критерію 6 відповідає рівню В. Науково-педагогіча кваліфікація НПП, що залучені до реалізації
освітньої програми забезпечують досягнення визначених в ОПП цілей та програмних результатів навчання
здобувачів вищої освіти на ОП «Геологія».. Вказані недоліки (відсутність на сайті ЗВО підтвердження залучення до
аудиторних занять професіоналів-практиків, оперативне та повне висвітлювання подій на сайті кафедри.
Стимулювати до наукових публікацій у періодичних фахових виданнях, які включені до наукометричних баз,
(Scopus або Web of Science Core Collection), не знижують суттєво якість підготовки здобувачів ВО на ОПП і можуть
бути легко усунуті ЗВО.

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.

Інформація про загальне матеріально-технічне забезпечення доступна на сайті Криворізького національного
університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/Material_tehn_baza.pdf). Рівень матеріально-технічних ресурсів
та навчально-методичного забезпечення загалом відповідає цілям та програмним результатам навчання, які
визначені ОПП. Спеціальні обладнання та устаткування, які є необхідними для викладання конкретних дисциплін,
наявні та доступні в аудиторіях та лабораторіях кафедри геології і прикладної мінералогії. Зокрема є навчально-
дослідні лабораторії структурної геології та дистанційних методів досліджень геологічних тіл, регіональної геології
та геотектоніки плит, геофізики та палеонтології, оптичних методів дослідження мінеральної сировини, фізики
мінералів, рудопідготовки проб, родовищ корисних копалин та мінералографії, загальної мінералогії,
мінералогічної кристалографії, петрографії. Окрім цього, є шліфувальна майстерня, де є змога виготовляти прозорі
і поліровані шліфи. Проте, ЕГ було відмічено, що матеріально-технічна база є недостатньою для проведення
геохімічних досліджень. Також наявні комп’ютерні класи, які використовуються під час вивчення таких дисциплін
як «Тривимірні моделі в геології», «Математичні методи в геології» та «Геоінформаційні системи в геології».
Програмне забезпечення, яке використовується на ОПП має ліцензії/договори/сертифікати на придбання, що було
підтверджено додатковими документами. Окреме програмне забезпечення надають ЗВО роботодавці, що було
зазначено на зустрічі з роботодавцями Нестеренко Тетяною Петрівною, представником ПП «Кривбасакадемінвест».
Щодо інформаційних ресурсів, то ЕГ було відмічено недостатність навчальної літератури державною мовою, що
підтверджується і літературою, яка рекомендується у силабусах, і власне самим науково-педагогічним персоналом
під час спілкування. Для досягнення цілей та програмних результатів навчання використовуються і музеї, а саме
науково-дослідний геолого-мінералогічний музей (http://www.knu.edu.ua/muzei/naukovo-doslidnyy-heoloho-
mineralohichnyy-muzey), в якому постійно поповнюються демонстраційний та запасний фонди та який
використовується під час навчання на ОПП (про що було зазначено під час огляду матеріально-технічної бази);
навчально-дослідний геолого-мінералогічний музей залізисто-кремнистої формації ім. Е.К. Фукса; навчально-
дослідний мінералогічний музей ім. О.С. Поваренних. До ЗВО відноситься також Палац молоді і студентів, де є
можливість організації культурних заходів, виставок, круглих столів, конференцій тощо. ЗВО має власний
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спортивно-оздоровчий табір «Чароїт» на узбережжі Чорного моря у смт Лазурне. Також кафедра геології і
прикладної мінералогії проводить популяризацію активного способу життя, зокрема через клуб туристів і
альпіністів «Моноліт», який має у своєму розпорядженні відповідне туристичне спорядження.

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.

Викладачі та студенти Криворізького національного університету мають безоплатний доступ до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, які є необхідними в межах ОПП. Перш за все, ЗВО має власну наукову
бібліотеку та наукову бібліотеку у відкритому доступі (http://lib.knu.edu.ua/). На сайті бібліотеки є відео консультації
(http://lib.knu.edu.ua/?page_id=17343), які можуть значно спростити процес пошуку необхідної літератури. Також, на
сайті бібліотеки можна зокрема ознайомитись з корисним переліком та посиланнями на спеціалізовані ресурси, які
знаходяться у відкритому доступі (http://lib.knu.edu.ua/?page_id=15299). До того ж, у Криворізького національного
університету є спеціальна програма – АСУ «ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/login), яка забезпечує роботу з навчальними
планами, формуванням розкладу, та роботу деканатів з документацією по студентам. Після авторизації в програмі
здобувач вищої освіти має змогу обирати вибіркові дисципліни зокрема.

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.

Потреби та інтереси студентів є визначальним чинником в організації освітнього середовища, вони регулярно
відслідковуються, що свідчить про студентоцентричний підхід до навчання у ЗВО. Періодично проводяться
опитування (анкетування) серед здобувачів освіти. Анкети для опитування знаходяться і на університетському сайті
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety), і на
кафедральному
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%
D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F). На зустрічах зі
здобувачами та випускниками було підтверджено, що анкетування регулярно проводяться. На задоволення потреб
та інтересів студентів впливає також і наявність вибіркових дисциплін, коли реалізується індивідуальна освітня
траєкторія здобувача вищої освіти. Окрім цього, відбувається постійна співпраця ЗВО з органами студентського
самоврядування. Повноваження студентського самоврядування представлені у Положенні про студентське
самоврядування Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf), згідно
якого Студентська рада і проводить свою діяльність. Про це було зазначено на зустрічі з представниками
студентського самоврядування. Окремо задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, що навчаються за
ОПП, відбувається завдяки наявності кімнати матері та дитини, яка засвідчує інклюзивність освітнього процесу.
Також ЗВО надає можливості для надання допомоги у вирішенні суперечливих питань та підтримки. Перш за все,
існує скринька довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Щодо навчання в умовах поширення COVID-19, то на
сайті університету періодично актуалізується інформація про особливості освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/ogoloshennya/z-01-hrudnya-2021-roku-osvitniy-proces-u-kryvoriz-komu-nacional-nomu-
universyteti-bude-vidnovleno-u-zmishanomu-formati).

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

Експертною групою було виявлено, що в Криворізькому національному університеті має місце освітня,
організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. Під час спілкування
зі студентами та науково-педагогічними працівниками було відзначено, що кафедра геології і прикладної
мінералогії завжди відкрита до контакту. Певну підтримку надають куратори, які закріплюються за кожною групою.
Куратори та викладачі кафедри прямо надають здобувачам вищої освіти освітню підтримку, а також інформаційну
та консультативну з окремих питань. Інформаційна підтримка знаходить своє відображення принаймні на двох
офіційних веб-сайтах – університетському (http://www.knu.edu.ua/) та кафедральному
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0), де відбувається
періодичне оновлення інформації та постійна актуалізація останніх новин. Наприклад, у ЗВО можна отримати
підтримку та допомогу з працевлаштування через Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv). Соціальна
підтримка здобувачів вищої освіти здійснюється через надання стипендій та за необхідності – надання місця у
гуртожитку
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/pol_gurtozhitok.pdf).
Також функціонує Об'єднана профспілкова організація ДВНЗ «Криворізький національний університет»
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(https://www.facebook.com/OPOKNU), яка проводить свою діяльність згідно з Положенням про об’єднану
профспілкову організацію Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».
Окремо підтримка здобувачів вищої освіти відбувається студентським самоврядуванням, яке проводить свою
діяльність згідно з Положенням про студентське самоврядування Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf). Студентське самоврядування проводить свою діяльність у
науковому, інформаційному, соціальному, культурно-масовому, спортивному секторах, що було підтверджено на
зустрічі з представниками студентського самоврядування.

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

ЗВО має Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на
території Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8/%D0
%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20(%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96
%D0%B4%D0%BD.)28.05.2018.pdf). ЗВО докладає достатньо зусиль для забезпечення умов реалізації права на освіту
усіма здобувачами та спроможний організувати доступні умови у разі появи особливих освітніх потреб у здобувачів,
що було підтверджено наявністю пандусів, підйомника та кімнати матері і дитини під час огляду матеріальної бази.
Загалом навчальні корпуси є адаптованим та зручним, аби забезпечувати право на освіту для людей з особливими
освітніми потребами. На входах розташовані пандуси, а на вході до навчального корпусу №1 розташований
спеціальний підйомник біля сходів для студентів з особливими освітніми потребами, що було продемонстровано під
час огляду матеріально-технічної бази. Окрім цього, навчальний корпус №1 на першому поверсі обладнаний
кімнатою матері та дитини, в якій наявний диван, столик для сповивання, дитячі іграшки і т.д. До того ж, в кімнаті
матері та дитини можна залишити малечу з кваліфікованим працівником кафедри професійної та соціально-
гуманітарної освіти (як зазначила завідувачка кафедри, Хоцкіна Світлана Миколаївна), поки науковий працівник
або здобувач вищої освіти буде зайнятий. Можливість не просто самостійно доглянути там дитину, а й тимчасово
залишити її в цій кімнаті спонукатиме здобувачок освіти, які мають дітей, не відлучатись від освітнього процесу з
появою дитини, а академічних працівниць продовжувати свою наукову діяльність.

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.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та/або корупцією тощо) доступні на сайті ЗВО. Зокрема, можна ознайомитись з Положенням про
врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf) та Положенням про порядок запобігання та врегулювання
потенційного й реального конфліктів інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Щодо конфліктних ситуацій,
пов’язаних з корупцією, то є Пам’ятка щодо попередження то профілактики корупційних правопорушень у
Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80
%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%202020.
pdf ). На зустрічах під час акредитації і здобувачами вищої освіти, і випускниками, і академічним персоналом було
зазначено, що порядок дій при виникненні конфліктних ситуацій відомий, проте реальних випадків конфліктних
ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Наявність кімнати матері та дитини. 2. Ліцензійне спеціалізоване програмне забезпечення. 3. Функціонування при
кафедрі геології і прикладної мінералогії клубу туристів і альпіністів «Моноліт».

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

Слабкі сторони та недоліки у контексті Критерію 7. 1. Недостатня кількість підручників українською мовою; 2.
Недостатність матеріально-технічної бази для геохімічних досліджень. Рекомендації щодо удосконалення у
контексті Критерію 7. 1. Збільшити частку україномовної навчальної літератури, 2. Посилити матеріально-технічної
базу у сфері геохімічних досліджень.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом освітнє середовище та матеріальні ресурси за ОПП "Геологія" у КНУ дають змогу досягнути програмних
результатів навчання. ОПП за Критерієм 7 має як сильні, так і слабкі сторони. Так як виокремлені недоліки не
перешкоджають досягненню цілей, які визначені ОПП, то рівень відповідності за Критерієм 7 відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО має визначену загальноінституційну політику та систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
зокрема через Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) та Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
у К Н У (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Останні зміни до ОПП були пов’язані з попередніми
результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Зокрема було внесено відповідні зміни до ОПП 2019 та
2020 рр. (наприклад, державний екзамен замінений на кваліфікаційну роботу), а в навчальному плані 2021 р.
заочної форми заплановано обсяг 240 кредитів ЄКТС тощо (Додаток). У 2019 р. у ЗВО було створено Центр
забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity), що
здійснює координацію роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої
освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності та формування культури
якості вищої освіти в ЗВО. Центр забезпечення якості.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/normatyvna-baza), вищої освіти у своїй діяльності керується низкою Положень (http://www зокрема
Положенням про Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf). На сайті
ЗВО можна детально ознайомитись з планами та звітами роботи Центру забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plany-ta-zvity-roboty) . У ЗВО
регулярно проводяться анкетування згідно Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої
освіти КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf), що було підтверджено під час зустрічей зі здобувачами
вищої освіти (як денної форми навчання, так і заочної). Тематичні анкети для опитувань є у вільному доступі на
сайті університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety)
та на сайті кафедри. Також на сайті університету можна ознайомитись з результатами окремих анкетувань
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya). Окрім
зазначеного вище, Центр забезпечення якості вищої освіти займається популяризацією академічної доброчесності
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/akademichna-dobrochesnist). У ЗВО
існує Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та Кодекс академічної доброчесності Криворізького національного
університету. Під час акредитаційних зустрічей було підтверджено, що всі учасники освітнього процесу
поінформовані про важливість цієї складової культури освіти, а також, що періодично проводяться вебінари на
зазначену тематику з метою її популяризації.

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.

У ЗВО регулярно підтримують зворотній зв’язок від студентів. За словами здобувачів вищої освіти, близько одного
разу на півроку і за словами керівника Центру забезпечення якості вищої освіти (Тарасової Олени Володимирівни),
не рідше одного разу на рік. Анкети для опитування здобувачів можна віднайти на сайті кафедри геології і
прикладної мінералогії
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%
D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F). Там же є і
аналіз результатів анкетування здобувачів
(https://drive.google.com/file/d/1PrEbiFX08KOEQ73uKKhyxz7O1IOYwA6u/view). Побажання студентів враховуються
при оновленні компонентів освітньої програми. Наприклад, згідно побажань студентів, було введено вибіркову
дисципліну «Оцінка впливу на довкілля». За словами Тіхлівець Світлани Валеріївни процедура введення нової
дисципліни відбулась доволі оперативно – близько року. ЗВО має змогу залучати органи студентського

Сторінка 22



самоврядування до процесів внутрішнього забезпечення якості згідно Положення про студентське самоврядування
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf). Під час акредитації на
зустрічі з представниками студентського самоврядування було зазначено, що вони мають змогу пропонувати
конкретні пропозиції для забезпечення якості ОПП, однак такою можливістю поки що не користувались, адже не
мають скарг та/або побажань.

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

Кафедра геології і прикладної мінералогії у межах внутрішньої системи забезпечення якості взаємодіє із
роботодавцями, які загалом задоволені двосторонньою співпрацею та рівнем підготовки здобувачів освіти на
виробничих практиках. Окремо під час зустрічі з роботодавцями відзначалась спеціалізація майбутніх випускників
на проблемах регіону, що допомагає швидше включитись в робочий процес. Також відзначався постійний зв’язок
роботодавців з кафедрою геології і прикладної мінералогії, враховуючи окремі потреби регіону в спеціалістах. Серед
роботодавців проводяться опитування (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4AT89p8Meg6bijkAu-
6e68Aoo63Hyc4K9bHpqHQXLW-OTiQ/viewform), які використовуються з метою покращення якості освіти та
освітньої діяльності у ЗВО, про які було підтверджено під час зустрічі з роботодавцями. Також, у ЗВО створено
Наглядову раду, до якої входять представники роботодавців зокрема
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%
D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1
%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/naglyadova_rada.pdf). Щодо врахування конкретних пропозицій від
роботодавців, то представником ПП «Кривбасакадемінвест», Нестеренко Тетяною Петрівною, було зазначено, що
була пропозиція від підприємства додати в ОПП вивчення K-mine, програмного комплексу 3D моделювання, що
функціонує на гірничозбагачувальних комбінатах Криворіжжя. Тетяною Петрівною було зазначено, що дана
пропозиція розглянута на кафедрі та прийнята до поступової реалізації. На кафедрі геології і прикладної
мінералогії існує практика залучення представників роботодавців до навчального процесу як експертів та
професіоналів-практиків. Наприклад, Євтєхов Валерій Євгенійович, представник ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» викладав здобувачам вищої освіти курс лекцій з математичних методів, а Бублик Юрій
Мусійович, представник ДП «Укрчормет-геологія», запрошувався долучитись до дисципліни «Мінералогія» під час
вивчення окремих тем. Це було підтверджено і здобувачами вищої освіти, і самими роботодавцями. Окремо варто
відзначити, що роботодавці зацікавлені у подальшому працевлаштуванні випускників ОПП, про що свідчить той
факт, що представником ПП «Кривбасакадемінвест», Нестеренко Тетяною Петрівною, було зазначено, що
підприємство на договірній безкоштовній (за мінімальну платню) основі передає ЗВО ліцензійне програмне
забезпечення, яке є необхідним для майбутніх спеціалістів. Від роботодавців, зокрема від Бублика Юрія Мусійовича
було висловлено побажання приділення більшої уваги спеціалізованим геологічним наукам для підвищення
фахових компетентностей здобувачів вищої освіти ОПП «Геологія».

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

На кафедрі геології і прикладної мінералогії відслідковуються кар’єрні шляхи випускників освітньої програми, про
що свідчить інформація по окремим випускникам (Вєлькіна Єлізавета, Самойленко Дмитро, Попова Юлія, Полупан
Руслан, Пушка Вікторія, Ніколайчук Катерина, Соколова Валерія, Пошелюк Ольга, Осіпчук Вікторія, Козак Андрій,
Колодко Яна, Дяченко Ганна, Педан Ірина, Солодухіна Ірина, Леонідова Катерина, Гадяцька Ольга, Лапшина Ольга,
Хімко Ольга, Філіпченко Юлія, Куріцина Олена, Шостак Дар’я, Мядзель Володимир, Іванова Олена, Грядун Віталій,
Самарцева Лея, Ковальова Анастасія, Мельниченко Артем, Вольович Катерина, Гапоненко Анастасія) на сайті
кафедри
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-
%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8). Окремі з
вищезазначених випускників були присутні на зустрічі з експертами (Ніколайчук Катерина, Пошелюк Ольга,
Гапоненко Анастасія тощо). Під час спілкування випускники ОПП зазначили, що теоретична частина освітньої
програми дає доволі якісні та сильні знання, а технологічне забезпечення кафедри використовує такі програми, які
дозволяють бути передовими фахівцями в регіоні (за словами Ніколайчук Катерини). Окрім цього, випускники ОП
висловили пропозицію збільшення кредитів на власне виробничі практики, що дало б змогу краще орієнтуватись на
практичних виробничих процесах.

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

Внутрішня система забезпечення якості освіти забезпечується головним чином Центром забезпечення якості вищої
освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity), який здійснює координацію
роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти зокрема. ЗВО управляє системою забезпечення якості
через Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому
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національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) зокрема. До того ж, ЗВО має План
заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному університеті на 2020-2025 рр.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf). Водночас недоліки у змісті силабусів, технічні помилки у НП за
ОП "Геологія"наведені у критерії 2 свідчать про необхідність глибшого занурення в освітній процес осіб
відповідальних за внутрішнє забезпечення якості освітнього процесу.

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

Освітня програма акредитується повторно. Аналіз показав, що ЗВО врахував зауваження й пропозиції, висловлені
ЕГ під час попередньої акредитації. Повний перелік запроваджених змін представлено у Звіті про врахування
рекомендацій та усунення недоліків за результатами акредитаційної експертизи освітньої програми «Геологія»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, який було надано додатково (Додаток). Зокрема було внесено
відповідні зміни до ОПП 2019 та 2020 рр. (наприклад, державний екзамен замінений на кваліфікаційну роботу),
оновлено ОПП у відповідності зі Стандартом, усунуто розбіжності між ПК та ПРН в силабусах та робочих програмах,
в навчальному плані 2021 р. заочної форми заплановано обсяг 240 кредитів ЄКТС, при оновленні силабусів та
робочих програм внесені відповідні зміни до списків літературних джерел тощо. Окрім цього, під час спілкування з
гарантом ОПП – Березовським Анатолієм Анатолійовичем, попереднім гарантом ОПП – Тіхлівець Світланою
Валеріївною та академічним персоналом загалом зазначалось, що над ОПП після попередньої акредитації було
проведено комплексну роботу з рекомендаціями щодо удосконалення. Також, Тіхлівець Світланою Валеріївною було
зазначено, що ЗВО врахував і зауваження й пропозиції з інших ОП у Криворізькому національному університеті.

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

Про сформовану культуру якості в академічній спільноті Криворізького національного університету свідчить
регулярний збір, аналіз та врахування думки стейкхолдерів під час процесу перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості. Також про сформовану культуру якості свідчить і інформування та популяризація
академічної доброчесності. Про сформовану культуру якості свідчить і професіоналізм викладачів, які викладають
на освітній програмі. Підтвердженням цьому є наявність відповідної освіти, науково-дослідна діяльність у сфері
спеціальності 103 «Науки про Землю», долучення до конференцій
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2) та стажувань
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B
2%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F), а також
періодичне проходження курсів підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності,
підтвердженням чому є сертифікати в додатково наданих документах.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Реальна зацікавленість роботодавців у кваліфікованих геологах, зважаючи на регіональний аспект та постійна
підтримка контакту з ними. 2. Функціонування Центру забезпечення якості вищої освіти, що регулярно проводить
опитування та представляє і розглядає його результати.

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

Слабкі сторони, недоліки. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти не виявила недоліків у змісті
силабусів навчальних дисциплін, які описані у критерії 2. Рекомендації. 1. Запровадити систему перевірки силабусів
та іншого методичного забезпечення освітніх компонентів. 2. Поглиблювати співпрацю з роботодавцями для
глибшого орієнтування ОП на тенденції розвитку спеціальності та ринку праці.

Рівень відповідності Критерію 8.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО має визначену загальноінституційну політику та систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. ЗВО
врахував зауваження й пропозиції, висловлені ЕГ під час попередньої акредитацій. Зокрема було внесено відповідні
зміни до ОПП 2019 та 2020 рр., оновлено ОПП у відповідності зі Стандартом, усунуто розбіжності між ПК та ПРН в
силабусах та робочих програмах, заплановано обсяг 240 кредитів ЄКТС в навчальному плані 2021 р. заочної форми,
приведене до встановлених норм співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи в навчальному
плані 2021 р. Водночас недоліки у змісті силабусів, технічні помилки у НП за ОП "Геологія"наведені у критерії 2
свідчать про необхідність глибшого занурення в освітній процес осіб відповідальних за внутрішнє забезпечення
якості освітнього процесу. Баланс сильних і слабких сторін за критерієм 8 дає підстави оцінити ОП "Геологія" за
критерієм 8 за рівнем відповідності – В.

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.

Внутрішні (локальні) нормативно-правові акти, що діють у Криворізькому національному університеті є публічними
та легкодоступними для всіх, а головне для тих, чиї права та обов’язки вони безпосередньо регулюють. Їх можна
переглянути на сайті ЗВО у розділі «Нормативна база» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza). Статут
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та інші внутрішні діючі нормативні акти є чіткими, зрозумілими та
доступними. Інформація щодо надходження та використання бюджетних коштів наявна в доступі
(http://www.knu.edu.ua/finansova). Щоправда ЕГ на офіційному сайті ЗВО був знайдений принаймні один
опублікований внутрішній документ, який потребує актуалізації – Положення про студентський гуртожиток
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/pol_gurtozhitok.pdf).
Положення містить назву навчального закладу «Криворізький технічний університет» та датоване 2010 р., в той час
як згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011р. №280 на базі Криворізького технічного
університету зокрема було утворено Криворізький державний університет (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-
2011-%D0%BF#Text).

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.

Формування освітньої програми базується на принципі залучення до обговорення зі стейкхолдерами. Це знаходить
відображення в оприлюдненні проектів ОПП на офіційному веб-сайті ЗВО, а також кафедри геології і прикладної
мінералогії. Зокрема, на кафедральній сторінці оприлюднено проекти ОПП 2016, 2019, 2020 та 2021 навчальних
років
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D
0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8). На сайті ЗВО можна безперешкодно
подати пропозицію щодо будь-якої ОП у ЗВО, зокрема – ОПП «Геологія» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram), там же зазначено і
Процедуру подачі пропозицій щодо внесення змін до освітніх програм
(https://docs.google.com/document/d/1y1aSiTR_DWOJ-osfS_Y3X0rr40zm2jZ1P_ailW1rXGs/edit). На сайті кафедри
також надана можливість взяти участь в опитуванні (анонімному чи відкритому) щодо якості організації освітнього
процесу за ОПП «Геологія»
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%
D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F). Щоправда у
тексті-зверненні до стейкхолдерів вказана неактуальна поштова скринька попереднього гаранта ОПП – Тіхлівець
Світлани Валеріївни (а не Березовського Анатолія Анатолійовича, який є актуальним гарантом освітньої програми).
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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.

На сайті Криворізького національного університету у вільному доступі можна відшукати ОПП «Геологія». На сайті
кафедри геології і прикладної мінералогії у відкритому доступі можна знайти та переглянути основну інформацію
про освітню програму. Зокрема власне освітню програму
(https://drive.google.com/file/d/1y9DnxmzTTrSXMnvZmkS1oIotG8rdYC4j/view) та навчальні плани для денної
(https://drive.google.com/file/d/1lGjA1RSKUKXcY9tF-UK6Nkv0jdRCwZSW/view) та заочної
(https://drive.google.com/file/d/1yaPWZuMEv3K6j0jFI_WXAmcvF8jVxdiM/view) форм навчання, анотації дисциплін,
робочі програми та силабуси. Викладена інформація на сайті кафедри подається в достатньому обсязі для того, аби
абітурієнти могли зробити свідомий вибір щодо вступу на програму, та для того, аби роботодавці бути
поінформовані про цілі та зміст підготовки здобувачів за цією програмою. Студенти можуть безперешкодно
відшукати на університетському порталі необхідну для себе інформацію щодо освітнього процесу, таку як розклад
занять (який зручно оформлений через програму АСУ «ЗВО»), графіки навчального процесу та захисту
кваліфікаційних робіт, рейтинг успішності студентів та ін. Окремо варто відзначити, що на сайті ЗВО можна
ознайомитись з актуальними пропозиціями від роботодавців (http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv), які за
потреби та можливості оновлюються Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Прозорість нормативної бази Криворізького національного університету, яка знаходиться у вільному доступі;
наявність відповідних онлайн-форм, які можна заповнити для подачі пропозицій на ОПП «Геологія». 2.
Формування розкладу занять через АСУ «ЗВО», що є зручним у використанні і для здобувачів вищої освіти, і для
науково-педагогічного персоналу. 3. Наявність на сайті ЗВО пропозицій від роботодавців, що спрощує подальший
пошук роботи за спеціальністю та працевлаштування випускників.

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

1. Публікація неактуального Положення про студентський гуртожиток на офіційному сайті Криворізького
національного університету. 2. У тексті-зверненні до стейкхолдерів на сайті кафедри вказана неактуальна поштова
скринька гаранта ОПП та неактуальний гарант в принципі. Окрім цього, неактуальною є і назва у лівому верхньому
кутку самої сторінки кафедри (зазначено «Кафедра геології», хоча правильно «Кафедра геології і прикладної
мінералогії»). Рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9 перш за все полягають в актуалізації
інформації, що подається у внутрішніх документах (Положенні про студентський гуртожиток) та на сайті кафедри
(актуалізація гаранта ОПП та його контактних даних, а також актуалізація назви сторінки кафедри). До того ж
пропонується дублювання сайту кафедри англійською мовою.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Внутрішні (локальні) нормативно-правові акти, що діють у Криворізькому національному університеті є публічними
та легкодоступними для всіх. Серед сильних сторін слід виокремити формування розкладу занять через АСУ «ЗВО»,
що є зручним у використанні і для здобувачів вищої освіти, і для науково-педагогічного персоналу. Водночас є і
недоліки в наповнені та оновлені сайту ЗВО та веб-сторінки випускової кафедри. Так як ОПП за Критерієм 9 має
достатню кількість сильних сторін, а слабкі сторони можуть легко усунуті, то рівень відповідності за даним
Критерієм відповідає рівню В.

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.
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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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Усунення НЕДОЛІКІВ ОПП
Геологія.pdf

9wpqd9Lj3stRLCs9k0IxeNRdJR1MaFyDO4Hn230x7
Eg=

***

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.
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Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Карабин Василь Васильович

Члени експертної групи

Трубенко Олександр Миколайович

Холодько Анастасія Ростиславівна

Сторінка 29


