
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29180 Комп’ютерна інженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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 29180

Назва ОП Комп’ютерна інженерія

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

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 Кісіль Тетяна Юріївна, Закаблук Максим Володимирович, Мартинюк
Ганна Вадимівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.02.2022 р. – 24.02.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%91
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D1%8C/%D0%9A%D0%86/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0
%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%20%
D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1
%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0
%9F_%D0%9A%D0%86.pdf

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП “Комп'ютерна інженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є актуальною, враховує сучасні вимоги
ринку праці та інтереси стейкхолдерів. ОП відповідає Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія". ОП спрямовано на підготовку фахівців, які обізнані у розробці
програмного забезпечення, а також методах та засобах комп’ютерної інженерії, адмініструванні комп’ютерних
систем та мереж. Радимо КНУ продовжити розвиток програми з врахуванням унікальних пропозицій та
особливостей, що дозволить і надалі розвиватися на ринку. Варто приділяти більшу увагу до залучення здобувачів
освіти до формування окремих ОК та перегляду ОП. Виявлені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання, зауваження та рекомендації ЕГ спрямовані
на підвищення якості освіти за цією ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Врахування пропозицій роботодавців стосовно оновлення змісту ОП. 2. Наведення анотацій до дисциплін, що
дозволяє здобувачам ознайомитися з загальною інформацією стосовно отриманих ПРН після вивчення тієї чи іншої
О К . 3. Широкий вибір різноманітних баз практик, за допомогою яких здобувачі можуть ознайомитися з
особливостями роботи як на малих приватних підприємствах, так і на великих заводах. 4 . Розвинені програми
академічної мобільності серед здобувачів освіти, а також чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання
за відповідною мобільністю. 5. Викладачі на основі досвіду, отриманого під час проходження закордонних
стажувань, а також на основі результатів власних досліджень оновлюють зміст освітніх компонентів ОП. 6. У закладі
розроблено нормативну базу щодо популяризації та додержання академічної доброчесності, що є основою
формування якості освіти. 7. Здобувачі освіти мають змогу пройти різні види контролю із певної навчальної
дисципліни із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що зменшує ризик виникнення
конфліктних ситуацій. 8. В ЗВО створені всі умови для проходження викладачами стажувань та підвищення
кваліфікації. 9. Існування дієвої системи морального і матеріального заохочення викладачів до розвитку
викладацької майстерності та підвищення професійної кваліфікації. 10. Наявність кімнати матері та дитини, а також
оснащеність лабораторій сучасним обладнанням та додатковим устаткуванням для безпечності проведення занять.
11. Демонстрація та постановка лабораторних робіт на макетах, які конструювали здобувачі минулих років навчання,
що підвищує інтерес здобувачів до освітнього процесу. 12. Можливість отримання додаткової інформації здобувачів
освіти через соціальні мережі та месенджери.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Слід звернути увагу на залучення здобувачів та представників студентського самоврядування до формування та
оновлення змісту ОП та окремих ОК. 2. Здобувачі освіти не в повній мірі задоволені освітнім процесом за даною ОП.
Рекомендуємо провести аналіз результатів опитування здобувачів для удосконалення обсягу навчального
навантаження та реалізації вибору студентами вибіркових ОК. 3. До слабких сторін слід віднести за низьку
активність здобувачів щодо формування та оновлення змісту ОП та окремих ОК. ЕГ рекомендує мотивувати
здобувачів до більш активної участі у розробці ОП. 4. ЕГ вважає за необхідне рекомендувати співробітникам
випускової кафедри та гаранту ОП приділяти увагу мотивації здобувачів до участі у міжнародних проектах, грантах,
тощо, інформувати їх про наявні можливості (тим більше, що у ЗВО досить розвинута система такого інформування)
та забезпечувати підтримку. 5. Завищена вартість проживання у студентських гуртожитках. ЕГ рекомендує
переглянути вартість проживання у гуртожитках відповідно до законодавства 6. Відсутність нормативних
документів, які б описували політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними
домаганнями чи дискримінацією. ЕГ рекомендує приділити увагу оформленню таких нормативних документів. 7.
На сайті закладу освіти зустрічається неактуальна інформація. Рекомендуємо здійснювати контроль та
підтримувати актуальність відомостей, що опубліковані на сайті. 8. Рекомендуємо розробляти саме анонімні
опитування здобувачів освіти та використовувати технічні засоби (на базі Google Classroom, АСУ ЗВО або розсилати
на поштові скриньки студентам), що унеможливлюють заповнення анкети багато разів або сторонніми особами.
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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.

Освітню програму “Комп’ютерна інженерія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/pPMvVfK)
розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (https://cutt.ly/ePMbON3), а також стандарту вищої
освіти першого (бакалавського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”
(https://cutt.ly/aPMn1Ns). Цілі ОП є чітко сформульованими та відповідають Стратегії розвитку Криворізького
національного університету на 2020-2025 рр. (https://cutt.ly/TPMmE7A). ОП спрямовано на підготовку фахівців,
обізнаних у розробці програмного забезпечення, методах та засобах комп’ютерної інженерії, адмініструванні
комп’ютерних систем та мереж для впровадження в різних галузях економіки. Унікальністю ОП є синергетична
співпраця з провідними підприємствами Криворізького залізорудного басейну. Співпраця з зазначеними
підприємствами полягає у використанні широкої бази практики і виконанні спільних проєктів у галузі комп’ютерної
інженерії.

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

До формулювання цілей ОП та визначення результатів навчання була долучена робоча група, в яку входили такі
стейкхолдери: директор ТОВ “Криворізька промислова інвестиційна компанія” Іщенко М.О., головний спеціаліст
ІСП “Претчер” Костенко В.В., директор ТОВ “Прогрессор” Добрєв А.О., а також студенти, які навчаються за даною
ОП. Проте необхідно відмітити, що під час зустрічей з представниками здобувачів, тільки студент 4-го курсу зміг
підтвердити інформацію щодо залучення його до процесу обговорення даної ОП. Також під час зустрічей з
представниками студентського самоврядування ЕГ не змогла отримати інформації щодо їх залучення до
обговорення та внесення змін до цілей та ПРН ОП. Крім того, згідно з опитуванням студентів
(https://cutt.ly/QStENZO), 31,6% здобувачів висловилися, що їх пропозиції стосовно внесення змін не враховувалися,
а 21,1% вказали, що їх пропозиції було враховано тільки частково. Академічна спільнота долучається до формування
цілей та ПРН також. Це досягнуто внесенням змін до порядку вивчення дисциплін, таких як “Програмування
контролерів” та “Основи Індустрії 4.0”. Інтереси стейкхолдерів також були враховані. Так було внесено зміни до
порядку вивчення дисциплін, з’явилися ОК “Програмування контролерів”, “Основи індустрії 4.0”. Крім того, у
вибірковому блоці передбачено вивчення дисципліни ВБ 12.3 “Основи технології DevOps”, яка також була
запропонована представниками роботодавців. В оновленому ОП з’явився блок вибіркових дисциплін ВБ 4.1-4.5, що
дає змогу здобувачам вивчати різні мови об’єктно-орієнтованого програмування; ВБ 6.3 “Кібербезпека”; ВБ 11.3
“Програмування промислових контролерів Siemens”. На зустрічі з роботодавцями, ЕГ пересвідчилася, що їх
пропозиції як стейкхолдерів загалом враховуються.

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.

Останній перегляд ОП був у 2021 році, де було проаналізовано тенденції розвитку ринку праці, а також галузевий та
регіональний контекст ОП. Так, наприклад, до ОП включені дисципліни, пов’язані з Industry 4.0; розроблено
можливість вивчати здобувачами різні мови програмування, а також навчитися програмувати контролери різних
виробників. Здобуті ПРН дозволяють виконувати різноманітні задачі з розумінням специфіки виробничих процесів
та технологічного обладнання, яке задіюється в промисловості та соціально-економічній діяльності саме даного
регіону. При розробці та перегляді ОП враховувався досвід деяких вітчизняних ЗВО, зокрема НТУУ “Київський
політехнічний інститут ім. І. Сікорського”, НУ «Львівська політехніка», ХНУРЕ тощо. Дана інформація була
підтверджена також на відкритій зустрічі представниками деяких з цих ЗВО. Крім того, аналізувалися також ОП
різних міжнародних ЗВО: Бостонського університету, Інженерного коледжу Грейнджера Університету Іллінойсу
тощо. Беручи до уваги рецензії до ОП, а також бесіди з різними фокус-групами, можна зробити висновок про те, що
цілі ОП та ПРН були визначені з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та спеціальності.
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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.

ПРН ОП повністю відповідають результатам навчання відповідно до стандарту вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” (https://cutt.ly/aPMn1Ns). ОК
даної ОП враховують всі ПРН, які зазначені у стандарті. Набуті здобувачами ПРН дозволяють критично мислити,
застосовувати практичні знання та навички для розв’язання спеціалізованих задач у сфері професійної діяльності,
збирати, інтерпретувати та застосовувати дані, спілкуватися іноземною мовою, формувати судження, що враховують
соціальні та етичні аспекти тощо. Проте варто зазначити, що під час зустрічі з роботодавцями, вони наголосили на
недостатньому рівні знань технічної іноземної мови здобувачами, які приходять до них на практику чи на роботу.
Додаткові ПРН, які не зазначено у стандарті, в ОП внесено не було. Всі враховані ПРН досягаються повною мірою,
про це свідчить той факт, що кожній компетентності та кожному ПРН відповідає принаймні одна ОК. ЕГ дійшла
висновку, що ОП дозволяє повністю досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 123 “Комп'ютерна інженерія”.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До позитивних практик слід віднести врахування пропозицій роботодавців стосовно оновлення змісту ОП.

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

Слід звернути увагу на залучення здобувачів та представників студентського самоврядування до формування та
оновлення змісту ОП та окремих ОК.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП спрямовано на підготовку фахівців, які обізнані у розробці програмного забезпечення, а також методах та
засобах комп’ютерної інженерії, адмініструванні комп’ютерних систем та мереж. Це дозволяє впроваджувати знання
в різних галузях економіки. Пропозиції стейкхолдерів, в основному роботодавців, враховуються. Цілі ОП та ПРН
були визначені з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та спеціальності, а також з урахуванням регіональних
особливостей розташування ЗВО. ОП дозволяє повністю досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп'ютерна інженерія”. ОП має високий рівень узгодженості за підкритеріями
1.1, 1.3, 1.4. Рекомендуємо посилити рівень узгодженості за підкритерієм 1.2. Загалом ОП та освітня діяльність за
цією програмою відповідають Критерію 1.

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).

ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” було розроблено у
2016 році. Після цього дане ОП переглядалося у 2019 р. та у 2021 р. Термін навчання за даною ОП 3 роки 10 місяців
як для денної, так і для заочної форми навчання. Попередні ОП та плани було надано гарантом при додатковому
запиті (https://cutt.ly/3Se3tKB). Обсяг ОП складає 240 кредитів. З них 173 кредити (72 %) складають обов’язкові
освітні компоненти та 67 кредитів (28%) складають вибіркові освітні компоненти. Такий розподіл кредитів не

Сторінка 5



заперечує Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123
“Комп’ютерна інженерія”. Мінімальна кількість кредитів за дисципліну складає 3 кредити, виключенням є тільки
публічний захист кваліфікаційної роботи обсягом 1 кредит. Формою контролю як обов’язкових, так і вибіркових ОК
може бути екзамен або залік.

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

Зміст ОП (https://cutt.ly/4StZLum) має чітку структуру. ОК, які включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану
систему. Наведено силабуси (https://cutt.ly/SStXXqf) та робочі програми (https://cutt.ly/UStXIpn) до ОК
обов’язкового та вибіркового циклів. Також у здобувачів освіти є змога ознайомитися з анотаціями до дисциплін за
допомогою електронного освітнього середовища “АСУ ЗВО” (http://asu.knu.edu.ua/workplan/speciality), але
необхідно зазначити, що в “АСУ ЗВО” вказано анотації не до всіх дисциплін. Так, для першого курсу є анотації для
всіх ОК, крім “Фізичне виховання та основи здорового способу життя”; для другого курсу є анотації тільки для 11 ОК
з 26; для третього курсу наявна анотація виключно з 1 ОК з 24 ; для четвертого курсу є анотації для 7 ОК з 13.
Структурно-логічна схема ОП є взаємоузгодженою та добре структурованою, чітко вказано які ОК розширюють
знання, здобуті в попередніх ОК. Крім того, з аналізу робочих програм ОК можна зробити висновок, що вони в
сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та ПРН. Згідно з опитуваннями здобувачів (https://cutt.ly/8St179v),
67,4% студентів вважають, що ОК та навчальний план загалом задовольняють їх потребам. Також на зустрічах зі
здобувачами та випускниками було підтверджено, що вивчені ОК дозволяють досягти ПРН, яких достатньо для
подальшої професійної діяльності.

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

Зміст ОП в цілому відповідає предметній області спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. Так, знання
програмно-технічних засобів комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального призначення
досягаються за допомогою ОК 12, 19, 20, 21; знання інформаційних процесів, технологій, методів, способів та систем
автоматизованого та автоматичного проєктування досягаються за допомогою ОК 12, 14, 24; знання щодо
налагодження, виробництва й експлуатації, проєктної документації, стандартів, процедур та засобів підтримки
керування життєвим циклом програмно-технічних засобів досягаються за допомогою ОК 3, 7, 8, 14, 16, 23, 24;
знання методів та способів опрацювання інформації, математичних моделей обчислювальних процесів та технологій
виконання обчислень досягаються за допомогою ОК 11, 12, 24, 25, 26. З аналізу ОП, а також робочих програм та
силабусів ОК, ЕГ дійшла висновку, що обов’язкові ОК спрямовані на розвиток як загальних, так і фахових
компетентностей здобувачів. Крім того, вони дають змогу досягти ПРН, засвоїти теоретичні знання, а також
отримати практичні навички, які необхідні спеціалісту з комп’ютерної інженерії.

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

Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів регламентується Положенням про
формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання
(https://cutt.ly/rSp6dEw), Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті (https://cutt.ly/ASaevWm). Обсяг вибіркових компонент, згідно з ОП, повинен складати 67 кредитів.
Такий обсяг ОК цілком задовольняє стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. ЕГ було надано також інформацію про те, що не обов’язково, щоб вся
навчальна група обирала одну й ту саму вибіркову ОК. Головне, щоб за обраною ОК було сформовано групу не
менше як з 7 осіб. Керівництво ЗВО вважає економічно обґрунтованим саме таку мінімальну кількість здобувачів на
вибіркових ОК. Здобувачі освіти мають змогу обирати дисципліни, починаючи з другого курсу. Процедура вибору
дисциплін відбувається за допомогою електронного освітнього середовища “АСУ ЗВО”, а також пишуть паперові
заяви стосовно свого вибору (приклади таких заяв були додатково надані гарантом за запитом). Здобувачі обирають
дисципліни з переліку запропонованих кафедрою або можуть обрати дисципліну з загальноуніверситетського банку
вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/8SaikQD). При зустрічі з керівництвом та менеджментом ЗВО ЕГ було надано
інформацію, що за даною ОП не було прецедентів вибору дисциплін з банку вибіркових дисциплін. Здобувачі освіти
підтвердили, що вони мають змогу обирати будь-яку з запропонованих дисциплін. Крім того, гарант ОП надає свої
рекомендації щодо вибору дисциплін, а також для здобувачів освіти проводяться відкриті зустрічі
(https://cutt.ly/HSapKha), де вони мають змогу поспілкуватися з викладачами, які викладають різні вибіркові ОК.
Проте треба відмітити, що згідно з проведеним опитуванням здобувачів (https://cutt.ly/0Sas3Dn), 41,3 % вважає, що
вибірковість є радше формальністю в університеті.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів відбувається під час навчання при виконанні завдань на лабораторних та
практичних заняттях. Крім того, згідно з навчальним планом здобувачам під час навчання необхідно виконати 8
курсових проєктів. Велику роль у здобутті компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності,
відіграють практики обсягом 4,5 кредити тривалістю 3 тижні кожна. Так, у шостому семестрі здобувачі проходять
проєктно-технологічну практику. Під час проходження такого виду практики здобувачі мають змогу отримати
навички роботи з комп’ютерним, інформаційно-вимірювальним та мережним обладнанням. У восьмому семестрі
здобувачі проходять переддипломну практику. Даний вид практики дозволяє закріпити теоретичні знання, які
здобувач отримав під час навчання, а також вдосконалює та розширює практичні навички та вміння в роботі за
спеціальністю 12 “Комп’ютерна інженерія”. Здобувачі мають змогу проходити практику як в лабораторіях
комп’ютерних систем та мереж, так і на підприємствах. Згідно з наказами про проходження практик, додатково
наданих гарантом ОП на запит ЕГ, базами практик були ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат”, ПАТ
“Південний ГЗК”, ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, ПП “Претчер” та інші. Для допомоги у виборі баз практик на
базі ЗВО створений Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (https://cutt.ly/uSxVgJk).
Роботодавці запевнили ЕГ, що здобувачам в цілому вистачає теоретичних знань для проходження практик на їх
базах. Проте вони також зазначили, що необхідно підсилювати рівень знання технічних іноземних мов, зокрема
англійської. Це допоможе здобувачам орієнтуватися в документації за спеціальністю. Крім того, здобувачі освіти
беруть участь у різних практичних конкурсах, зокрема студенти брали участь у конкурсі «Xplore New Automation
Award 2018». Участь у таких конкурсах дозволяє підвищити здобувачам рівень практичної підготовки у галузі
комп’ютерної інженерії. Опитування здобувачів освіти щодо задоволеності практичної підготовки не проводилося.
Проте під час зустрічі зі здобувачами не було висловлювань щодо незадоволеності практичної підготовки. Аналіз
змісту робочих програм навчальних практик (https://cutt.ly/jSxB0s9), а також під час проведення зустрічей з
різними фокус-групами, ЕГ пересвідчилася, що ОП та навчальний план під час практичної підготовки здобувачів
дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

ОП передбачає здобувачами вищої освіти здобути соціальні навички за допомогою їх участі у командній роботі,
проведенні ділових ігор, участі в дебатах. Крім того, викладачі спонукають здобувачів до участі в науково-дослідних
гуртках тощо. У студентів формується здатність спілкуватися державною мовою (ОК 5, 6, 11, 24), здатність
спілкуватися іноземною мовою (ОК 1, 6, 11, 12, 15, 24, 27), навички міжособистісної взаємодії (ОК 2, 5, 11-18, 22-27),
здатність працювати в команді (ОК 4, 7-15, 18, 23, 25-27). Здобувачі також підтвердили, що мають змогу брати участь
в різних конференціях та конкурсах, що дозволяє підвищити рівень їх соціальних навичок. ЕГ дійшла висновку, що
ОП в цілому передбачає набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills, що відповідають цілям ОП.

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

За даною спеціальністю на сьогодні немає професійного стандарту. В ОП наведено орієнтовний перелік посад, що
можуть займати випускники після закінчення даної ОП.

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.

Реалізація освітнього процесу в ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/ySnDN3K). Проаналізувавши ОП (https://cutt.ly/TF9tyjp)
та навчальний план (https://cutt.ly/tF9tapU) ЕГ дійшла висновку, що тижневе аудиторне навантаження здобувачів
складає 20 годин. Винятком є 8 семестр, де аудиторне тижневе навантаження складає 11 годин. Кількість лекційних
годин в залежності від дисципліни коливається від 1 години до 3 годин на тиждень. Практична підготовка
забезпечується лабораторними та практичними роботами. Згідно з вищезгаданим положенням, обсяг самостійної
роботи студента повинен становити не менше ⅓ та не більше ⅔ від загального обсягу навчального часу за
дисципліною. Ця вимога виконується для всіх ОК, зазначених в ОП. Згідно з опитуванням здобувачів
(https://cutt.ly/ESnKWVi), 26,1% вважає, що в вони однозначно є перевантаженими аудиторними заняттями, а 30,5
% вважають, що вони в цілому перевантажені аудиторними заняттями. Крім того, 17,4% вважає, що вони також є
однозначно перевантаженими самостійною роботою, а 23,9% вважає що вони також скоріш за все перевантажені
самостійною роботою. На питання ЕГ стосовно того, яким чином ЗВО реагує на результати опитування здобувачів,
відповіді від викладачів з даної ОП отримано не було. Незважаючи на результати опитування здобувачів, ЕГ вважає,
що загалом обсяг ОП та окремих ОК дозволяє досягти цілей та ПРН. Проте ЕГ вважає за доцільне працівникам ЗВО
провести аналіз результатів опитування щодо задоволеності студентів фактичним навантаженням з окремих ОК.
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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.

На сьогодні за даною ОП не запроваджено дуальну освіту.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

До позитивних практик слід віднести: наведення анотацій до дисциплін, що дозволяє здобувачам ознайомитися з
загальною інформацією стосовно отриманих ПРН після вивчення тієї чи іншої ОК; широкий вибір різноманітних
баз практик, за допомогою яких здобувачі можуть ознайомитися з особливостями роботи як на малих приватних
підприємствах, так і на великих заводах.

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

Здобувачі освіти не повною мірою задоволені освітнім процесом за даною ОП. Рекомендуємо провести аналіз
результатів опитування здобувачів для удосконалення обсягу навчального навантаження та реалізації вибору
студентами вибіркових ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих ОК відповідає стандарту вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за
спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. ОК складають логічну структуру та дозволяють досягти заявлених цілей
та ПРН. Зміст ОП в цілому відповідає предметній області для спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія”. Наявна в
ОП та навчальному плані практична підготовка дозволяє здобути компетентності, які необхідні здобувачеві для
подальшої професійної діяльності. Здобувачі освіти мають змогу здобувати соціальні навички, що відповідають
цілям даної ОП. ОП має високий рівень узгодженості за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9. Рекомендуємо
підсилити рівень узгодженості за підкритеріями 2.4, 2.8. Загалом ОП та освітня діяльність за програмою
відповідають Критерію 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.

Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році (https://cutt.ly/NSERJt6) є чіткими та
зрозумілими. У них немає дискримінаційних положень, обмежень чи привілеїв. Крім того, на сайті ЗВО є також
розділ Вступнику, який надає вичерпну інформацію про порядок подачі документів, наявні освітні програми тощо.
Крім того, оприлюднено інформацію стосовно правил прийому на 2022 рік (https://cutt.ly/JSETVHn).

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

Прийом на навчання за ОП “Комп’ютерна інженерія” здійснюється згідно з ліцензійним обсягом, наведеним на
сайті ЗВО (https://cutt.ly/8SEMkqo). Для вступу на основі повної загальної середньої освіти у 2021 р. були
встановлені такі предмети: українська мова та література з ваговим коефіцієнтом 0,44; математика з ваговим
коефіцієнтом 0,2; географія, іноземна мова, історія України, біологія, фізика або хімія з ваговим коефіцієнтом 0,25.
Під час зустрічі з керівником та менеджментом ЗВО, ЕГ була надана відповідь, що вагові коефіцієнти за даною ОП

Сторінка 8



визначаються на основі результатів ЗНО, які мають випускники даного регіону. У здобувачів освіти є можливість
вступати на старші курси на основі ОКР “Молодший спеціаліст”. Для цього абітурієнту необхідно пройти фахове
випробування та співбесіду. Такий підхід був обраний для того, щоб оцінити рівень попередньої підготовки
майбутніх здобувачів освіти. На зустрічі з адміністративним персоналом замісник відповідального секретаря
приймальної комісії повідомила, що у 2021 р. подавалися заяви на вступ на основі ОКР “Молодший спеціаліст”,
проте ніхто не обрав для навчання дану ОП через відсутність бюджетних місць для навчання. В цілому ЕГ дійшла
висновку, що правила прийому на навчання враховують як особливості самої ОП, так і особливості результатів ЗНО
школярів даного регіону.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності регламентовані Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету (https://cutt.ly/nSE8eaF) та
Порядком проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у
населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
(https://cutt.ly/nSE8cfe). Для перезарахування дисциплін, отриманих в іншому навчальному закладі здобувачу
необхідно надати або диплом з додатком, або академічну довідку, яку видає попередній заклад освіти. За даною ОП
є випадок перезарахування дисциплін студенту Гречаному Вячеславу, який був прийнятий на другий курс після
того, як перший курс навчався в КНУ ім. Т. Шевченка. У ЗВО також розвинута програма академічної міжнародної
мобільності. Так, на зустрічі зі здобувачами освіти, ЕГ було надано інформацію про те, що студент 4-го курсу
Тищенко Олександр за програмою Erasmus+ «Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в
області моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)» 2-4 лютого 2021 брав
участь тренінгу у Ризькому технічному університеті (Латвія). Також керівник міжнародного відділу надала
інформацію про те, що зараз готується наказ на двох студентів даної ОП для стажування в університеті Кіпру за
програмою Erasmus+. Згідно з Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету здобувачу освіти на час
проходження стажування встановлюється індивідуальний графік навчання. Крім того, за погодженням з головою
НМК / гарантом ОП може бути змінений навчальний план здобувача відповідно до дисциплін, які вивчалися в
закордонному ЗВО на підставі отриманої від закордонного ЗВО академічної довідки. ЕГ дійшла висновку, що за
даною ОП визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності.

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.

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначені у Положенні про порядок
визнання у Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної
освіти (https://cutt.ly/wSIlr9t). Згідно з даним положенням, ЗВО може визнавати результати навчання тільки в
обсязі не більше ніж 10% від загального обсягу дисципліни. Для цього здобувачу необхідно звернутися із заявою до
ректора з проханням про визнання результатів, отриманих в умовах неформальної освіти. Після цього за
розпорядження декана створюється предметна комісія, яка визначає результати навчання відповідно до
навчального плану. Після оцінювання предметна комісія формує протокол, який містить висновок для деканату про
зарахування чи не зарахування відповідної навчальної дисципліни. Під час зустрічі зі здобувачами освіти, вони
надали інформацію, що в межах навчальних дисциплін вони отримують деякі сертифікати, зокрема сертифікати
Cisco. Проте на зустрічах з різними фокус-групами ЕГ не було надано інформації щодо отримання результатів
неформальної освіти та зарахування таких результатів. Однак у відомостях про самооцінювання міститься
інформація про те, що при проходженні технологічної практики здобувачами у 2020-2021 н.р. була надана змога
отримати оцінку за даний ОК в залежності від проходження курсу NDG Linux Unhatched і рівня за яким даний
сертифікат був отриманий.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До позитивних практик за даною ОП слід віднести розвинені програми академічної мобільності серед здобувачів
освіти, а також чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання за відповідною мобільністю.
Рекомендуємо посилити мотивацію студентів для отримання додаткових професійних навичок, які вони можуть
отримати у неформальній освіті.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Суттєвих недоліків в контексті Критерію 3 виявлено не було.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому до ЗВО є чіткими та зрозумілими, не мають дискримінаційних положень, обмежень чи привілеїв.
Правила прийому також враховують не тільки особливості самої ОП, а й результати ЗНО школярів даного регіону,
які впливають на формування вагових коефіцієнтів на предмети. У ЗВО визначені чіткі та зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності. ЗВО
може визнавати результати навчання, отримані в неформальній освіті, проте в обсязі не більше 10% від загального
обсягу дисципліни. ОП має високий рівень узгодженості за всіма підкритеріями. Загалом ОП та освітня діяльність за
програмою відповідають Критерію 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.

Згідно Положення про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf)
освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами - навчальні заняття; самостійна робота; практична
підготовка; контрольні заходи. Основні види навчальних занять в КНУ - лекція; лабораторне,
практичне/семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Під час дистанційного навчання заняття проводяться з
активним використанням платформ Google Classroom та програмного комплексу «АСУ ЗВО», в чому ЕГ мала змогу
переконатись шляхом приєднання до Google Classroom з наступних дисциплін: “Адміністрування сучасних
операційних систем”, “WEB програмування”, “Об'єктно-орієнтоване програмування”, “Паралельні та розподілені
обчислення”, “Комп'ютерні системи”, “Архітектура комп'ютерів”, “Курсовий проект СП”. Програмний комплекс
«АСУ ЗВО» (http://asu.knu.edu.ua/) містить інформацію про розклад занять, робочі навчальні плани, робочі
програми дисциплін. Під час бесіди із здобувачами з'ясовано, що форми та методи навчання їх влаштовують.
Залежно від змісту та особливостей кожного ОК застосовується диференційований підхід до вибору методів
навчання. Наприклад, здобувач 4 року навчання під час зустрічі повідомив, що викладачі мотивують здобувачів до
наукової роботи та нараховують додаткові бали за участь у конференціях. Вибір форм і методів навчання і
викладання визначається робочою програмою навчальної дисципліни і перебуває у компетентності кожного
викладача. Під час зустрічей із фокус-групами, ЕГ переконалася, що викладачі обговорюють та корегують зміст ОК
зі здобувачами. Наприклад, здобувач 3 курсу повідомив, що з дисципліни “Об'єктно-орієнтоване програмування"
студенти мають змогу самі обирати мову програмування для вивчення. Також ЕГ переконалася, що дотримано
відповідність навчальному плану щодо форм проведення занять. Здобувачі мають змогу вільно висловлювати свої
думки, обирати теми для написання курсових робіт, наукових статей, напряму дослідження, бази практик, що надає
можливість зробити висновок про дотримання принципу академічної свободи, формування індивідуальної освітньої
траєкторії, що відповідає вимогам студентоцентрованого підходу. Під час спілкування зі здобувачами ЕГ з’ясувала,
що здобувач 4 курсу долучався до перегляду ОП як представник студентського самоврядування, а не як здобувач за
даною ОП. ЕГ зауважує, що згідно результатам опитування (https://cutt.ly/kD4Hj8h, сторінка 38), тільки 14.8%
долучалися до розробки ОП, 51.9% здобувачів ніколи не були залучені.

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).

Інформацію щодо порядку та критеріїв оцінювання викладено у Положенні про організацію освітнього процесу у
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Аналіз нормативних документів закладу, результатів онлайн-
зустрічей зі студентами, академічним персоналом, НПП засвідчили, що інформування здобувачів вищої освіти щодо
умов та особливостей провадження освітнього процесу, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень відбувається під час проведення перших лекційних і практичних занять з дисципліни. Усі
учасники освітнього процесу мають доступ до освітньої програми, навчальних планів, анотацій навчальних
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дисциплін, робочих програм та силабусів, https://cutt.ly/KD4HRUg. ЕГ з’ясувала, що наповненість обов'язкових та
вибіркових дисциплін задовільна. Всі робочі програми є актуальними - затверджені у 2021 р. В робочих програмах
дисциплін чітко прописана інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання. Враховуючи, що робочі програми знаходяться у вільному доступі, здобувачі своєчасно
отримують інформацію щодо порядку та критеріїв оцінювання. Наприклад, наведені схеми нарахування балів за
контрольну роботу, за тему розділів курсу, критерії оцінки успішності при семестровому контролі та виконанні
письмових робіт, тощо.

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

Викладачі залучають студентів до наукової роботи в предметній області. ЕГ пересвідчилась в поєднанні навчання і
досліджень під час реалізації ОП. НПП та здобувачі мають спільні публікації, тези доповідей на міжнародних та
вітчизняних конференціях. ЗВО регулярно організовує науково- технічні конференції
http://www.knu.edu.ua/konferencii, де здобувачі спільно з НПП (або одноосібно) можуть апробувати результати своїх
досліджень. Здобувачі приймають участь у науково-практичній конференції “Комп'ютерні інтелектуальні системи і
мережі” (м. Кривий Ріг) з питань розробки, проєктування, діагностики та моделювання комп’ютерних систем та
мереж, розробки програмного та апаратного забезпечення. https://sites.google.com/view/kicm/. 23-24 березня 2021
року в режимі online відбулася всеукраїнська студентська конференція «Комп’ютерні інтелектуальні системи і
мережі 2021». Здобувачі мають можливість приймати участь у конференціях, семінарах, форумах на базі інших
установ https://cutt.ly/HD4HSUj. Відповідно до навчального плану здобувачі проходять проєктно-технологічну та
переддипломну практики. ЕГ вдалося пересвідчитись у наявності відповідних документів — робочої програми
практики, наказів про проходження практики. Здобувачі за даною ОП мають можливість самостійно обирати базу
практики, що було підтверджено під час зустрічі. Під час дії карантинних обмежень практика проводилась як offline,
так і online. Студент гр. КІ-18 Тищенко О. в межах проекту академічної мобільності Erasmus+ «Розвиток практично
орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем (609557-EPP-1-2019-1-
LV-EPPKA2-CBHE-JP)» 2-4 лютого 2021 брав участь тренінгу у Ризькому технічному університеті (Латвія). Здобувачі
приймали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді (2019р.) та “Black Sea Sciense 2021” https://cutt.ly/5D4HVve.
У вересні 2019 р. команда студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» під керівництвом доцента Іщенка М.О.
та асистента Сенька А.О. взяла участь в імідж-заході «Industrial Fest-2019». Така діяльність викладачів та залучення
до неї здобувачів сприяє поєднанню навчання з дослідженнями під час реалізації ОП.

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

ЕГ з’ясувала, що викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик.
НПП, що викладають на ОП, активно займаються науковою роботою. Дослідження викладачів кафедри знаходять
своє відображення і у відповідних курсах. Наприклад, результати дисертаційної роботи Сенька А.О. (“Розробка
інформаційної технології прийняття рішень для технологічного процесу подрібнення на основі непрямого
визначення міцності руди”) впроваджені в навчальний процес та застосовані при проведенні навчальних занять з
дисциплін “Комп'ютерні мережі”, “Системне програмування”, “Комп'ютерні мережі та захист даних” та “Глобальні
комп'ютерні мережі”, а також при виконанні кваліфікаційних робіт. Результати дисертаційної роботи Кумченка
Ю.О. (“Розробка інформаційної технології для ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних
параметрів”) впроваджені в навчальний процес та застосовані при проведенні навчальних занять з дисциплін
“Комп'ютерні системи”, “Комп'ютерні системи штучного інтелекту”, “Захист інформації у комп'ютерних системах”.
Також під час зустрічі з НПП викладач Маркова О.М. повідомила, що результати свого дисертаційного дослідження
“Хмарні технології як засіб навчання основ математичної інформатики студентів технічних університетів”
впроваджені в дисципліні “Основи інформаційних технологій”. Також згідно з протоколом № 1-21 від 14.01.2021р.
засідання робочої групи спеціальності 123-”Комп'ютерна інженерія” внесено зміни до порядку вивчення дисциплін,
пов'язаних з вивченням “Програмування контролерів”, “Основи Індустрії 4.0” та передбачена дисципліна “Основи
DevОps” у вибірковому блоці враховуючи актуальність сучасного напрямку розвитку ІТ-індустрії DevОps. На кафедрі
виконуються науково-дослідні роботи, результати яких впроваджено в навчальний процес, а саме: «Розробка та
впровадження раціональних науково-технічних рішень по зниженню плати підприємства за реактивну потужність і
мінімізації втрат в електропостачальних мережах ЦМП» (відповідальний виконавець – проф. Купін А.І., керівник –
доц. Осадчук Ю.Г.) № 0119U002986 та «Збільшення енергоефективності MICROGRID мереж шляхом автоматизації
процесів керування на основі прогнозуючих нейро-нечітких моделей» (виконавці – всі аспіранти кафедри; керівник
– доц. Кузнєцов Д.І.) №0121U109870. Отже, під час опрацювання звіту самооцінювання, додаткових документів та в
ході зустрічей , ЕГ пересвідчилась, що наукові результати дисертаційних робіт та НДР активно використовуються в
навчальному процесі під час розробки лекційних матеріалів та лабораторних робіт.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Під час зустрічі з керівником відділу міжнародних зв'язків Кругленко Л. В. ЕГ переконались, що всі учасники
освітнього процесу мають доступ до міжнародних інформаційних ресурсів. Інформування університетської
спільноти здійснюється за допомогою різних інформаційних каналів - веб-сайтів, Facebook-сторінок, Telegram,
наприклад, https://www.facebook.com/groups/1414976482086783/ . Кожен здобувач ОП має можливість пройти
зовнішню і внутрішню академічну мобільність. Академічна мобільність регулюється Стратегією інтернаціоналізації
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (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) та Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін
англійською мовою у Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
Зокрема, Вища Школа Лінгвістична в Ченстохові (Польща) пропонує програму закордонного стажування для
викладачів, методистів та адміністративного персоналу в рамках Європейського освітнього проєкту «The innovative
Methods and Technologies of Teaching: the Newest in the European Educational Practice та “Програми підготовки та
складання тесту з іноземної мови на рівень В2”. Викладач Маркова О.М. пройшла стажування (липень-жовтень,
2020 р.-180 год.) у Польщі та отримала сертифікат В2 на знання англійської мови (2020 р.). Викладач Вдовиченко
І.Н. пройшла стажування International Scientific and Pedagogical Internship (січень-квітень, 2021 р.-180 год.) -
Україна-Узбекистан-Латвія. В ЗВО запроваджено програму подвійних дипломів http://doir.knu.edu.ua/sacwcff/,
укладено угоди з Люблінська Політехніка (Польща, 2018), Вища школа Лінгвістична (Польща, 2014) та Вища Школа
економіки та інновацій (Польща). Здобувач 4 курсу Тищенко О. в межах проєкту академічної мобільності Erasmus+
«Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем
(609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP)» у лютому 2021 брав участь тренінгу у Ризькому технічному
університеті (Латвія). У ході спілкування із здобувачами було з’ясовано, що викладачі інформують їх про можливість
участі у міжнародних програмах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

При викладанні дисциплін використовуються різні підходи, форми та методи навчання, в тому числі інтерактивні
методи, залучення аудиторії до роботи. Сильною стороною слід вважати потужну наукову складову ОП. Викладачі
на основі досвіду, отриманого під час проходження закордонних стажувань, а також на основі результатів власних
досліджень оновлюють зміст освітніх компонентів ОП. Таким чином забезпечується раціональне поєднання
навчання і досліджень.

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

До слабких сторін слід віднести за низьку активність здобувачів щодо формування та оновлення змісту ОП та
окремих ОК. ЕГ рекомендує мотивувати здобувачів до більш активної участі у розробці ОП. ЕГ вважає за необхідне
рекомендувати співробітникам випускової кафедри та гаранту ОП приділяти увагу мотивації здобувачів до участі у
міжнародних проектах, грантах, тощо, інформувати їх про наявні можливості та забезпечувати підтримку.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ робить висновок, що форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють досягненню цілей та ПРН.
Наукова діяльність викладачів та залучення до неї здобувачів сприяє поєднанню навчання з дослідженнями під час
реалізації ОП. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик.
ОП має високий рівень узгодженості за підкритеріями 4.2, 4.3, 4.4. Рекомендуємо підсилити рівень узгодженості за
підкритеріями 4.1, 4.5. Загалом ОП та освітня діяльність за програмою відповідають Критерію 4. Сформульовані
слабкі сторони можуть бути покращені відповідно до наданих рекомендацій.

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.
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Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є врегульованими згідно положення про організацію освітнього
процесу в КНУ http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf . В КНУ оцінювання результатів навчання
проводиться відповідно до Порядку оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет
від 25.10.2014 р. Критерії оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента розробляються відповідно до вимог
ОП. В робочих навчальних програмах дисциплін https://cutt.ly/7D4JzGH та в навчальних планах
https://cutt.ly/FD4JmBF є визначені конкретні форми проведення поточного контролю та схема нарахування балів.
Під час дистанційного навчання, ЗВО повномасштабно використовують різноманітні інформаційні технології для
проведення контрольних заходів. Під час інтерв’ювання ЕГ встановило, що на ОП користуються такими засобами
як: електронне освітнє середовище «АСУ ЗВО» http://asu.knu.edu.ua/ , Google Classroom. ЕГ мали можливість
доєднатися до Google Classroom 4 обов'язкових ОК та 3 вибіркових ОК. ЕГ переконались, що здобувачі мають
можливість ознайомитись з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання (розподіл балів по окремим
практичним роботам, лабораторним, тощо), наявні в прикріплених робочих програмах (силабусах). Під час дії
карантинних обмежень іспити та заліки проводяться у письмовій та комбінованій формі з використанням засобів
відеозв’язку. Під час інтерв’ювання здобувачі підтвердили, що інформацію щодо форм контрольних заходів та
критерії оцінювання вони отримували в повній мірі та заздалегідь. Також ЕГ було встановлено, що збір інформації
щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання здобувачів здійснюється через опитування
https://cutt.ly/YD4JYsU - результати анкетування «Контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень
здобувачів вищої освіти.

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

Згідно Стандарту вищої освіти України підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
атестація здобувачів освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка повинна пройти
попередню перевірку на антиплагіат та має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті закладу вищої освіти
або його підрозділу. Здобувачі освіти, що навчаються на ОП публічно захищають бакалаврські кваліфікаційні
роботи. ЗВО забезпечує на високому рівні перевірку на плагіат кваліфікаційних робіт з використанням платформ
Unicheck, StrikePlagiarism. Перевірка кваліфікаційних робіт у КНУ здійснюється згідно з Положенням про
академічну доброчесність у КНУ та Кодексом академічної доброчесності КНУ. ЕГ з'ясувала, що встановлено відсоток
унікальності для кваліфікаційних бакалаврських робіт - 95%. Кожен здобувач вищої освіти у визначений термін
повинен передати кваліфікаційну роботу в друкованому та електронному вигляді у форматі MS Word до Комісії з
академічної етики кафедри. Окрім того, виконавець роботи має заповнити та підписати «Заяву студента про
оригінальність роботи» й додати її до кваліфікаційної роботи.

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.

У КНУ визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів. Є чинні документи, що регламентують
процедури, пов’язані з контрольними заходами, які забезпечують об’єктивність оцінювання здобувачів освіти.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
“Криворізький національний університет” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf. Оцінювання знань
здобувачів із навчальних дисциплін здійснюється шляхом проведення кредитно-модульних заходів, які включають
поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,
лабораторних, семінарських занять та має на меті перевірку знань здобувачів з окремих тем. Визначення балів за
видами роботи при вивченні кожної теми здійснюється викладачем та доводиться до студентів перед початком
роботи над дисципліною. Результати поточного контролю за семестр визначаються за 100-бальною шкалою.
Семестровий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку в обсязі навчального
матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни встановлені робочим навчальним планом та
графіком навчального процесу. Студенти, які мають із дисципліни оцінку “незараховано”, одержали на екзамені від
30 до 49 балів (незадовільно з можливістю повторного складання), були недопущені або не з'явилися на екзамен,
можуть ліквідувати заборгованість на початку наступного навчального семестру або в інший термін, визначений
наказом по університету. Студенти, що отримали від 1 до 29 балів зобов'язані написати заяву про повторне вивчення
дисципліни. Під час інтерв’ювання здобувачі підтвердили, що вони ознайомлені із порядком оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.

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.
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У ЗВО діють документи, які в сукупності достатньо чітко визначають політику, стандарти та процедури дотримання
академічної доброчесності, зокрема: Положення про академічну доброчесність у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf); Кодекс академічної доброчесності КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf); Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). З метою поширення практичних
знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в університеті проводяться
семінари, майстер-класи, презентації, лекції тощо. Фахівцями Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ
проводяться вебінари (https://cutt.ly/pD4JJjW). Розроблено методичні рекомендації для викладачів щодо перевірки
робіт за допомогою модуля ASAP та методичні рекомендації для студентів щодо перевірки робіт за допомогою
модуля ASAP. У жовтні 2021 р. був проведений вебінар "Особливості роботи з модулем ASAP під час перевірки
кваліфікаційних робіт на плагіат", вебінар від StrikePlagiarism "Методологія оцінки наукових і студентських робіт із
використанням опції пошуку перекладної подібності" https://www.youtube.com/watch?v=47uKgq4mkgc. ЕГ мала
змогу ознайомитись з планом роботи Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ на 2021-2022 рік
https://cutt.ly/8D4JCIH. Управління процесом дотримання академічної доброчесності здійснює декан факультету.
Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів проходить також і під час кураторських годин та
безпосередньо кожний викладач дисципліни наголошує на важливості дотримання академічної доброчесності. ЕГ
з'ясувала, що встановлено відсоток унікальності для кваліфікаційних бакалаврських робіт - 95%. Кожен здобувач
вищої освіти у визначений термін повинен передати кваліфікаційну роботу в друкованому та електронному вигляді
до Комісії з академічної етики кафедри. Окрім того, виконавець роботи має заповнити та підписати «Заяву студента
про оригінальність роботи» й додати її до кваліфікаційної роботи. У разі виявлення фактів порушення академічної
доброчесності здобувачами вищої освіти викладач може призначати такі види академічної відповідальності:
зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; повторне проходження оцінювання
контрольних робіт, іспитів, заліків тощо; призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні
завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо). Подібного роду види академічної відповідальності також
призначаються керівниками кваліфікаційних робіт. Університетська Комісія з етики та управління конфліктами
також може призначати різні види академічної відповідальності для співробітників університету. Під час
інтерв’ювання здобувачів та НПП, було встановлено, що на цій ОП не було проявів недоброчесності. ЗВО проводить
анонімне опитування здобувачів щодо академічної доброчесності https://cutt.ly/rD4J31x.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

У закладі розроблено нормативну базу щодо популяризації та додержання академічної доброчесності, що є основою
формування якості освіти. Популяризацію академічної доброчесності здійснює Центр забезпечення якості освіти
КНУ та університетська бібліотека шляхом регулярного проведення заходів просвітницького характеру. Здобувачі
освіти мають змогу пройти різні види контролю із певної навчальної дисципліни із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій, що зменшує ризик виникнення конфліктних ситуацій.

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

Слабких сторін та недоліків у контексті Критерію 5 виявлено не було. Співвідношення показників якості ОП за
Критерієм 5 знаходяться у межах встановлених вимог.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є в повній мірі зрозумілими, дозволяють встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання. Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам
стандарту вищої освіти. Процедура проведення контрольних заходів є врегульованою згідно з положенням про
організацію освітнього процесу, а також є чіткою та зрозумілою для учасників освітнього процесу. Цілісність
встановлених релевантних фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про загальну відповідність усіх
підкритеріїв Критерію 5 встановленим вимогам.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

ЕГ дійшла висновку, що проблем та недоліків при формуванні групи забезпечення та призначенні гаранта ОП
немає. ЕГ проаналізувала інформацію, наведену у таблиці 2 відомостей СО. До викладання за ОП задіяно 27 НПП.
Всі вони мають відповідну базову освіту та науковий ступінь. Наукова діяльність НПП, задіяних у реалізації ОП,
відповідає дисциплінам, що ними викладаються. ЕГ відмічає, що НПП під час зустрічі продемонстрували їх
орієнтованість на досягнення високих результатів у навчальному процесі. Викладачі регулярно підвищують свою
кваліфікацію, зокрема Купін А.І. пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі ЕОМ ХНУРЕ (Наказ №618-К від
14.05.2018 р.) та підвищення кваліфікації у Нац. акад. пед. наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти”
(свідоцтво СП 35830447/2064-21) з березня по вересень 2021 року. Викладачі Кузнєцов Д.І., Сьомочкина С.В., Сенько
А.О. у 2021 році пройшли стажування "Teacher's Internship Program" від експертів ЕРАМ та IT Ukraine Association.
(https://cutt.ly/ND4Km1f). Викладач Музика І.О. підвищував кваліфікацію з січня по червень 2021 року у Нац. акад.
пед. наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” (свідоцтво СП 35830447/0758-21, 180 год./8 кредитів).
Викладач Маркова О.М. пройшла стажування (липень-жовтень, 2020 р.-180 год.) у Польщі та отримала сертифікат
В2 на знання англійської мови (2020 р.). Викладач Вдовиченко І.Н. пройшла стажування International Scientific and
Pedagogical Internship (січень-квітень, 2021 р.-180 год.) - Україна-Узбекистан-Латвія. НПП мають наукові публікації
у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз. Згідно інформації про публікації у наукометричних
базах Scopus та Web of Science Core Collection (станом на 25.06.2021, https://cutt.ly/cD4KSDJ, стор. 16) викладачі
мають наступні наукові досягнення: Купін А.І. - 17 публікацій - Scopus та 6 публікацій - Web of Science Core
Collection. Музика І.О. має 17 публікацій - Scopus та 4 публікації - Web of Science Core Collection. Кузнєцов Д.І. має 5
публікацій - Scopus та 2 публікації - Web of Science Core Collection. Маркова О.М. має 10 публікацій - Scopus та 1
публікація - Web of Science Core Collection. НПП є виконавцями НДР, результати яких впроваджуються в освітній
процес, зокрема «Розробка та впровадження раціональних науково-технічних рішень по зниженню плати
підприємства за реактивну потужність і мінімізації втрат в електропостачальних мережах ЦМП» (відповідальний
виконавець – проф. Купін А.І., керівник – доц. Осадчук Ю.Г.) № 0119U002986 та «Збільшення енергоефективності
MICROGRID мереж шляхом автоматизації процесів керування на основі прогнозуючих нейро-нечітких моделей»
(виконавці – всі аспіранти кафедри; керівник – доц. Кузнєцов Д.І.) №0121U109870. Зустріч ЕГ зі здобувачами вищої
освіти засвідчила їх задоволеність рівнем професіоналізму викладачів ОП. ЕГ пересвідчилась, що кадровий склад та
фахова підготовка викладачів на ОП забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

В Університеті добір НПП на вакантні посади проводиться за конкурсом та ґрунтується на: законах України, Указах
Президента України, Постановах Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Статуті
ДВНЗ «КНУ», колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, Положенні про обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf , Положенні
про атестацію педагогічних працівників, Положенні про відділ кадрів, наказах ректора. Під час спілкування з
начальником відділу кадрів ЕГ встановили, що процедура конкурсного добору викладачів за цією ОП є прозорою,
рівень професіоналізму викладачів відповідає вимогам, про що свідчить щорічне рейтингування НПП, щорічні
звіти за результатами роботи у навчальному році. Під час конкурсного відбору в обов’язковому порядку подається
інформація щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду; копії документів про вищу
освіту, науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; список наукових праць та
винаходів за останні п’ять років або за період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що підтверджують
підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років. Кінцевий етап проведення конкурсу включає укладання з
НПП строкового договору (контракту). Зустріч з НПП підтвердила прозорість даного процесу та його орієнтованість
на підвищення якості освітнього процесу та забезпечення програмних результатів навчання. Скарг щодо порушення
процедур обрання на заміщення вакантних посад НПП за даною ОП не було.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається на постійній основі. Зокрема,
здобувачі проходять практику в організаціях, закладах, установах, які є потенційними роботодавцями. З базами
практики центр сприяння працевлаштуванню студентів i випускників КНУ завчасно укладає договори на
проведення усіх видів практик https://cutt.ly/wD4ZhCm. Кафедра співпрацює з підприємствами регіону, провідні
фахівці яких залучаються до участі у захисті кваліфікаційних робіт у якості голів екзаменаційної комісії. В чому ЕГ
мала змогу переконатись під час зустрічі з роботодавцями. Був залучений фахівець сектору інформації безпеки
управління безпеки ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» Вербенець Д.В. в якості голови
екзаменаційної комісії. Керівник служби з інфраструктури ІТ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Тимченко Г.С.
зазначив, що також 3 роки був головою екзаменаційної комісії. Під час зустрічі з ЕГ роботодавці зазначили, що
здобувачі мають змогу отримати консультацію щодо виконання курсових робіт та при написанні кваліфікаційної
роботи бакалавра. З проведеної зустрічі із фокус-групою видно їх небайдужість та вболівання за фахові
компетентності випускників ОП. Тому вони системно співпрацюють з кафедрою, приймають участь в конференціях,
де обговорюють останні розробки, тенденції та перспективи застосування інформаційних технологій у гірничо-
металургійній галузі, спираючись на реальні потреби ринку праці. ЗВО проводить опитування роботодавців щодо
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якості ОП https://cutt.ly/mD4ZvsD ЕГ констатує співпрацю університету з роботодавцями, дружні відносини та
наявність досягнутих між ЗВО і роботодавцями домовленостей щодо участі в організації та вдосконаленні освітнього
процесу.

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

Під час зустрічі з гарантом ОП та НПП було з’ясовано, що до освітнього процесу залучений на постійній основі
Іщенко М.О. (викладає дисципліну нормативну дисципліну “Комп'ютерна схемотехніка” та вибіркову «Теорія
інформації і кодування»), основне місце роботи – ТОВ «Криворізька промислова інвестиційна компанія». Під час
зустрічі Іщенко М.О. повідомив, що працює з кафедрою з 2017 року також як керівник/консультант студентських
наукових робіт. За інформацією Літвінко К. (маркетинг менеджера та координатора освітніх проектів EduNet в
Україні компанії Phoenix Contact) у 2016 році під керівництвом Іщенко М.О. студентська команда увійшла до 30
кращих команд світу. На підприємстві ТОВ «Криворізька промислова інвестиційна компанія» апробуються
результати дисертаційних досліджень. Також Іщенко М.О. приймав участь у перегляді ОП (на початку навчального
року). Костенко В.В. - інженер ПП «Претчер» (інтернет-провайдер) залучений до проведення лабораторних занять з
дисципліни «Комп’ютерні мережі». Також до керівництва та рецензування кваліфікаційних робіт залучаються
науковці: член Президії науково-методичної комісії МОН України з комп’ютерної інженерії професор Кривуля Г.Ф.,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, засновник і керівник наукової школи «Інтелектуальна
обробка інформації» професор Руденка О.Г.

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

У КНУ діє Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf . Підвищення кваліфікації працівників здійснюється за такими
видами: навчання за програмою підвищення кваліфікації; участь у програмах академічної мобільності, наукове
стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється згідно з планом
підвищення кваліфікації на певний рік, затвердженим ректором Університету. НПП підвищують свою кваліфікацію
не рідше одного разу на п’ять років. В чому ЕГ мала змогу переконатись. Зокрема, Купін А.І. пройшов підвищення
кваліфікації на кафедрі ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки та в Національній академії
педагогічних наук України ДЗВО “Університет менеджменту освіти” (свідоцтво СП 35830447/2064-21) з березня по
вересень 2021 року. Викладачі Кузнєцов Д.І., Сьомочкина С.В., Сенько А.О. у 2021 році пройшли стажування
"Teacher's Internship Program" від експертів ЕРАМ та IT Ukraine Association.
(https://drive.google.com/drive/folders/1UwTiLJQCSH80mOMjIQWeQ3AUTt1I--KK/). Викладач Музика І.О.
підвищував кваліфікацію з січня по червень 2021 року у Національній академії педагогічних наук України ДЗВО
“Університет менеджменту освіти” (свідоцтво СП 35830447/0758-21, 180 год./8 кредитів). Викладач Маркова О.М.
пройшла стажування (липень-жовтень, 2020 р.-180 год.) у Польщі та отримала сертифікат В2 на знання англійської
мови (2020 р.). Викладач Вдовиченко І.Н. пройшла стажування International Scientific and Pedagogical Internship
(січень-квітень, 2021 р.-180 год.) - Україна-Узбекистан-Латвія. У 2018 році Кузнєцов Д.І. отримав сертифікат на
знання польської мови рівня В2 та Музика І.О. отримав сертифікат на знання англійської мови рівня В2. У 2018 році
вище зазначеними викладачами отримано вчене звання доцента кафедри КСМ та відповідні атестати. У 2019 році
Кумченку Ю.О. надано вчене звання доцента кафедри КСМ. Професора Купіна А.І. перепризначено МОНУ до складу
НМК за спец. 123 – комп’ютерна інженерія. Також його обрано до складу експертної комісії МОНУ для експертизи
науково-дослідних проектів за секцією «Інформатика та кібернетика». У 2020 р. в Спецраді Чорноморського
національного університету ім. П.Могили Сенько А.О. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
к.т.н. за спец. 05.13.06 – інформаційні технології. Тема дисертації «Інформаційна технологія підтримки прийняття
рішень для процесу подрібнення на основі непрямого визначення міцності руди». Професійний розвиток
викладачів стимулюється з боку ЗВО через систему моральних та матеріальних заохочень, серед яких -
нагородження грамотами, почесними званнями, почесними нагородами.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В КНУ функціонує система матеріального, морального та матеріального заохочення НПП за досягнення у фаховій
сфері. Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). Положення про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам передбачає порядок матеріального стимулювання працівників за зразкове виконання
посадових обов’язків, творчу активність і ініціативу в реалізації покладених на них обов’язків, сумлінне, якісне та
своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу
навчання та виховання здобувачів вищої освіти, небайдуже ставлення до рейтингу навчального закладу, показників
його діяльності. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки
заробітної плати). Конкретний розмір грошової винагороди кожному педагогічному працівнику університету
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встановлюється за поданням керівника відповідного структурного підрозділу в залежності від його особистого
внеску в підсумки діяльності. В ході зустрічей з адміністрацією ЗВО, НПП та аналізу відомостей про самооцінювання
ЕГ переконались, що в університеті матеріально заохочуються кафедри та НПП. У 2021 році всі НПП кафедри
отримали премії. Завідувача кафедри професора Купіна А.І. нагороджено медаллю «За заслуги перед містом Кривий
Ріг» третього ступеня (2019 р.). Викладач Кузнецов Д.І. став стипендіатом кабінету міністрів України для молодих
вчених (2019-2021 р.), Музика І. О. - призначено муніципальну стипендію ім. В. Бизова (2020 р.). Викладач
Кумченко Ю.О. за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомий особистий внесок у справу
навчання і виховання студентської молоді у 2021 році відзначений Грамотою Дніпропетровської ОДА
(https://cutt.ly/8IL89PH). Отже, в ЗВО наявна система морального і матеріального заохочення викладачів до
досконалості у викладанні.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В ЗВО створені всі умови для проходження викладачами стажувань та підвищення кваліфікації. Сильною стороною
є також існування дієвої системи морального і матеріального заохочення викладачів до розвитку викладацької
майстерності та підвищення професійної кваліфікації.

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

Слабких сторін та недоліків у контексті Критерію 6 виявлено не було. Співвідношення показників якості ОП за
Критерієм 6 знаходяться у межах встановлених вимог.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ дійшла висновку, що проблем та недоліків при формуванні групи забезпечення та призначенні гаранта ОП
немає. Конкурсний добір в університеті наразі орієнтований на забезпечення рівня професіоналізму для успішної
реалізації конкретної ОП. ЗВО тісно співпрацює з роботодавцями. В ЗВО існує дієва система морального і
матеріального заохочення викладачів до розвитку викладацької майстерності. Цілісність встановлених релевантних
фактів та їх контексту дає можливість зробити висновок про загальну відповідність усіх підкритеріїв Критерію 6
встановленим вимогам. По жодному з підкритеріїв немає суттєвих системних недоліків.

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.

Інформацію про матеріально-технічне забезпечення (https://cutt.ly/dDxLJRk) та фінансову звітність
(https://cutt.ly/PDxL1ux) оприлюднено на офіційному сайті ЗВО. Здобувачі мають доступ до бібліотеки, яка налічує 6
абонементів та 4 читальні зали. Крім того, в бібліотеці наявний електронний каталог (https://cutt.ly/KDxZ0dE), є
вільний доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ
показали лабораторії: мережевих технологій, обладнання Siemens, систем автоматики на основі обладнання
Schneider Electric, промислового обладнання Phoenix Contact, а також комп’ютерні аудиторії. Обладнання
спеціалізованих лабораторій оснащено необхідним устаткуванням та ліцензійним програмним забезпеченням, яке
дозволяє забезпечити вміння та навички проєктування інформаційних систем згідно зі стандартами Industry 4.0.
Згідно з силабусів та робочих програм у комп’ютерних лабораторіях розраховується наявність 1 стаціонарного
комп’ютера на 2 здобувачі. Проте через невелику чисельність груп (16-18 студентів) кожен здобувач має змогу
займати комп’ютер особисто. Позитивною практикою є демонстрація та постановка лабораторних робіт на макетах,
які конструювали здобувачі минулих років навчання, що підвищує інтерес здобувачів до освітнього процесу. У ЗВО
також функціонує спортивний комплекс та їдальня, в яких на час дистанційного навчання проводяться ремонтні
роботи. Також функціонує громадсько-освітній комплекс “Палац молоді і студентів” та буфети. На території ЗВО
наявні 4 гуртожитки ( гуртожиток № 2 ремонтується). Варто зазначити, що під час огляду матеріально-технічної
бази, комендантом гуртожитку було сказано, що вартість проживання в зимовий період складає 1250 грн. В той же
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час на сайті ЗВО (https://cutt.ly/lDJwR7p) вказано, що вартість проживання складає 946,37 грн. Проте, згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони
здоров’я України від 28.03.2011 № 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в
студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» граничний
розмір плати за проживання у студентських гуртожитках для здобувачів не може перевищувати 40 % розміру
мінімальної (звичайної) академічної стипендії. З 01.01.2022 р. розмір мінімальної стипендії складає 2000 грн., отже
вартість проживання у гуртожитку повинна бути не вище 800 грн.

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.

Всю необхідну інформацію для навчання, викладацької та наукової діяльності викладачі та здобувачі мають змогу
дізнатися через офіційний сайт ЗВО, а також через офіційні сторінки в Facebook, Instagram, Telegram та YouTube
(адреси офіційних сторінок розташовані на головній сторінці https://cutt.ly/YDcuSRc знизу в рубриці “Соціальні
мережі”). На території ЗВО надається безкоштовний доступ до Інтернету, проте в гуртожитках здобувачі самі
укладають договори з провайдером та оплачують послуги Інтернет самостійно. НПП забезпечені всім необхідним
для реалізації їх функціональних обов’язків. Систему дистанційного навчання реалізовано за допомогою Google
Classroom, всі учасники освітнього процесу мають корпоративні пошти на базі платформи Google. ЕГ запевнили, що
з локальної мережі ЗВО всі охочі мають вільний доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Також є
можливість подати заявку на отримання доступу до зазначених баз безпосередньо з дому. Здобувачі освіти
підтвердили, що вони також мають доступ до бібліотеки, проте в них немає необхідності в користуванні нею. Для
зручності отримання інформації в ЗВО функціонує електронне освітнє середовище АСУ ЗВО
(https://cutt.ly/GDcawMi). За його допомогою здобувачі та викладачі мають змогу дізнатися актуальний розклад,
навчальний план на ОП. Крім того, у здобувачів освіти є змога обрати вибіркові дисципліни. Позитивною
практикою використання даного середовища є те, що в умовах карантину здобувачі освіти можуть чітко подивитися
скільки осіб може прийти безпосередньо до аудиторії під час проведення заняття. ЕГ дійшла висновку, що ЗВО
забезпечує безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів в межах даної ОП.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів, які навчаються за ОП. Лабораторії та
комп’ютерні класи оснащені мультимедійним обладнанням, є іонізатори повітря (на прикладі аудиторії 360),
кондиціонери. Треба також відмітити, що лабораторії мають системи охоронної та пожежної сигналізації. Зі всіма
студентами на початку кожного семестру проводяться інструктажі з техніки безпеки та з правил поводження в
аудиторіях. Крім того, для контролю за станом охорони праці в ЗВО функціонує відділ охорони праці. Корпуси ЗВО
мають просторі коридори, в корпусах є буфети. Зокрема розвиток інфраструктури та матеріально-технічного
забезпечення прописано у Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 р.
(https://cutt.ly/hDWegGo). За потреби у здобувачів освіти є можливість проживання у гуртожитку. Кімнати
гуртожитку, який нам було продемонстровано, мають коридорну систему. Душові кабіни розташовані на першому
поверсі, є гаряча вода. Кожна кухня має по 2 плити по 4 конфорки кожна. Під час огляду матеріально-технічної бази
ЕГ було продемонстровано 2 кухні. Необхідно зазначити, що справниими в обох кухнях були тільки по одній плиті.
Для дозвілля та санаторно-курортного оздоровлення здобувачів та НПП є спортивний комплекс та табір у смт
Лазурне. Згідно з проведеного опитування здобувачів освіти (https://cutt.ly/zDWoajN) 92,5% вважає освітнє
середовище безпечним для життя і здоров’я; 77,5% вважає, що в ЗВО створено належні санітарно-гігієнічні умови;
87,5% вважає, що в ЗВО створено безпечні умови для здобуття вищої освіти. Але необхідно відмітити, що 90%
здобувачів висловилися про необхідність медпункту на території ЗВО.

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

Інформацію, яка необхідна здобувачам освіти, вони можуть знайти на сторінках ЗВО (http://www.knu.edu.ua/),
факультету інформаційних технологій (https://cutt.ly/CDWjrCZ), а також кафедри комп’ютерних систем та мереж
(http://ksm.knu.edu.ua/). Питання освітнього, організаційного, інформаційного та консультативного характеру
здобувачі освіти мають змогу вирішувати через кураторів груп, працівників кафедри та представників деканату.
Зв’язок з представниками ЗВО підтримується через корпоративну пошту та різні месенджери. Під час спілкування зі
здобувачами, ЕГ запевнили в їх консультативній та соціальній підтримці з боку студентського самоврядування
(https://cutt.ly/8DWxoE4) та профспілкового студентського комітету (https://cutt.ly/3DWxYQT). Згідно з опитування
здобувачів освіти (https://cutt.ly/zDWoajN) 87,5% задоволені рівнем освітньої підтримки; 80% задоволені рівнем
організаційної підтримки; 87,5% задоволені рівнем інформаційно-консультативної підтримки; 85% задоволені
рівнем соціальної підтримки. Проте тільки 62,5% здобувачів задоволені рівнем психологічної підтримки. Після
спілкування з фокус-групами і проаналізувавши документи, надані під час проведення акредитації, ЕГ дійшла
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висновку, що ЗВО в цілому забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів освіти.

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

У ЗВО розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення на території Криворізького національного університету (81.pdf (knu.edu.ua)). Крім того, корпуси
обладнані пандусами, зараз відбувається також встановлення та налаштування підіймачів для маломобільних груп.
Варто також відзначити, що в ЗВО приділяється увага матерям з малолітніми дітьми. Так, у головному корпусі ЗВО
обладнана кімната матері та дитини. За даною ОП є можливість на реалізацію права на освіту особам з особливими
освітніми потребами в дистанційному режимі. Згідно з опитування здобувачів (https://cutt.ly/nDSPMXl) 77,5%
вважає, що в цілому територія ЗВО є доступною для осіб з особливими потребами. ЕГ дійшла висновку, що ЗВО
створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, які можуть
навчатися за даною ОП.

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 запобіганню та протидії корупції в ЗВО регулюється: Антикорупційною програмою Криворізького
національного університету на 2021-2023 роки (119.pdf (knu.edu.ua)), Пам'яткою щодо попередження та
профілактики корупційних порушень у Криворізькому національному університеті (памятка 2020.pdf (knu.edu.ua)),
Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфліктів інтересів із
здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету (66.pdf (knu.edu.ua)).
Повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства здобувачі освіти мають змогу залишити у
скриньці довіри. Адреси всіх скриньок розміщені на сайті ЗВО (https://cutt.ly/fDSK1Tm). Під час зустрічі зі
здобувачами освіти, вони запевнили про відсутність конфліктних ситуацій за даною ОП. Проте, згідно з
результатами опитування (https://cutt.ly/vDSLBuD), 28,5% здобувачів стикалися із хабарництвом, а 41% відмітили,
що вони стикалися з необ’єктивним оцінюванням з боку викладачів. Варто зазначити, що здобувачі освіти розуміють
процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією. Треба також відмітити відсутність
нормативних документів, які б описували політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з
сексуальними домаганнями чи дискримінацією.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін за даною ОП варто відзначити наявність кімнати матері та дитини, а також оснащеність
лабораторій сучасним обладнанням та додатковим устаткуванням для безпечності проведення занять. Позитивною
практикою є демонстрація та постановка лабораторних робіт на макетах, які конструювали здобувачі минулих років
навчання, що підвищує інтерес здобувачів до освітнього процесу.

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

До недоліків за Критерієм 7 необхідно віднести: перевищену вартість проживання у студентських гуртожитках;
відсутність нормативних документів, які б описували політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій,
пов’язаних з сексуальними домаганнями чи дискримінацією. ЕГ рекомендує: переглянути вартість проживання у
гуртожитках відповідно до законодавства; приділити увагу оформленню нормативних документів щодо вирішення
конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями чи дискримінацією

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Обладнання спеціалізованих лабораторій оснащено необхідним устаткуванням та ліцензійним програмним
забезпеченням, що дозволяє досягти заявлених цілей та ПРН. ЗВО забезпечує безоплатний доступ до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів в межах даної ОП. Освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів, які навчаються за ОП. ЗВО в цілому забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти. ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту
особам з особливими освітніми потребами, які можуть навчатися за даною ОП. ОП має високий рівень узгодженості
за підкритеріями 7.1-7.5. Рекомендуємо посилити рівень узгодженості за підкритерієм 7.6. Загалом ОП та освітня
діяльність за цією програмою відповідають Критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Регламентування процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
відбувається за наступними документами: Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) . Під час
аналізу звіту СО та комунікації з фокус-групами з’ясовано, що ЗВО дотримується вказаних у положенні процедур.
Аналізуючи СО, ЕГ з'ясувала, що група забезпечення розробляє ОПП та всю необхідну супровідну документацію,
здійснюючи моніторинг забезпечення ОПП всіма необхідними ресурсами; роботодавці висвітлюють актуальні
запити ринку праці, надають бази практик, рецензують ОПП; університет контролює відповідність ОПП Стандарту
вищої освіти та чинних нормативних документів ЗВО; здобувачі, завдяки участі в опитуванні, дають зворотний
зв’язок щодо якості ОПП, реалізованих форм та методів навчання; випускники дають побажання та рекомендації
щодо формування необхідних компетентностей відповідно до ринку праці. ОПП обговорюється зі стейкхолдерами та
удосконалюється відповідно до їх пропозицій. Вся інформація, яка наведена вище була підтверджена на зустрічах з
відповідними фокус-групами. Основні зміни які відбулися в ОП відбулися внаслідок рекомендацій роботодавців,
детальніше в підкритерію 8.3.

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.

При комунікації з фокус-групами, ЕГ з’ясувала, що до процесу періодичного перегляду ОП здобувачі ЗВО активно не
залучаються, а також не проінформовані про таку можливість. Опосередковано до перегляду ОП залучається
студентське самоврядування, тільки на вчених радах факультету та університету саме в процес затвердження змін до
ОП. Дану інформацію підтвердив студент 4 курсу, який долучався до перегляду ОП саме в такий спосіб, про що
повідомив на одній із зустрічей фокус-груп. Але ЕГ зауважує, що згідно з результатами опитування
(https://cutt.ly/kD4Hj8h, документ “Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні 2021 КІ” сторінка 38),
тільки 14.8% долучалися до розробки ОП, 51.9% здобувачів ніколи не були залучені. Керівник центру забезпечення
якості вищої освіти під час комунікації повідомила, що від кожного факультету є представник студентства, який
залучається до перегляду. Проте під час зустрічі зі студентським самоврядуванням (СС), яка була раніше про дану
людину нам не згадали зовсім. В університеті проводяться регулярні опитування здобувачів з питань визначення
рівня задоволеності цілями, результатами та умовами навчання на ОП, про що підтвердили учасники фокус-груп.

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

ЕГ при інтерв’юванні фокус-групи роботодавців пересвідчилася, що їх залученість до процесу періодичного
перегляду ОП є дуже активною. Роботодавців залучають до рецензування освітніх програм, запрошують на круглі
столи та анкетують з питань обговорення та перегляду освітніх програм. Прикладом залучення роботодавців до
проєктування ОП є, зокрема, внесення пропозицій та їх врахування при перегляді ОП. Так з'явилася ОК
“Програмування контролерів”, “Основи індустрії 4.0”. Крім того, у вибірковому блоці передбачено вивчення
дисципліни ВБ 12.3 “Основи технології DevOps”, яка також була запропонована представниками роботодавців.
Роботодавці з якими ЗВО співпрацює в рамках ОП: ТОВ “Криворізька промислова інвестиційна компанія”, ІСП
“Претчер”, ТОВ “Прогрессор”, ПП “КАІ”, ІП “Exigen Services” та інші., про що свідчать договори про співпрацю
(https://drive.google.com/drive/folders/1qoPpKpcY1DqHnz14c6KujPb0A4taGJfW), а також більшість роботодавців
надають базу практики для студентів.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

В університеті створений окремий Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), який є одним з
інструментів комунікації з випускниками та здійснює моніторинг кар’єрного шляху всіх випускників університету.
Працівники кафедри та випускники наголосили, що випускова кафедра також тісно співпрацює із своїми
випускниками та цікавиться їх здобутками.

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

Моніторинг якості освітнього процесу відбувається відповідно до Положення про моніторинг якості освіти та
освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf).
Внутрішнім забезпеченням якості освітньої програми займається Центр забезпечення якості вищої освіти та
внутрішнього аудиту Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf),
який координує дії з підготовки, організації, супроводу і проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
відповідно до стандартів освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечує ефективне
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти КНУ.

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

ОП акредитується вперше.

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

За результатами спілкування з членами академічної спільноти експертна група встановила, що процедури та
політика забезпечення якості сприймаються як корисні та важливі всіма членами академічної спільноти ЗВО, що
дійсно сприяє розвитку ОП та освітнього процесу. Залучення роботодавців до оновлення ОП та освітнього процесу,
запровадження досвіду та співпраця з вітчизняними та іноземними ЗВО, впровадження сучасних досягнень науки та
технологій в освітній процес, моніторинг якості різних аспектів ОП через опитування здобувачів освіти, випускників
та НПП формують інституційну культуру якості ЗВО. Процедури зворотного зв’язку Центру забезпечення якості
вищої освіти КНУ з учасниками освітнього процесу щодо їх пропозицій підвищення якості ОП потребують
підтримки і розвитку з боку адміністрації ЗВО та структурного підрозділу, що забезпечує відповідні процедури.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою є: активне залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та забезпечення
її якості; функціонування Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ; фунуціонування Центр сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників.

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

Слабкою стороною ОП слабка залученість здобувачів ЗВО до процесу періодичного перегляду ОП - в основному
опосередковано (через представників органів студентського самоврядування у вчених радах, а також через
опитування). ЕГ рекомендує активніше залучати здобувачів як партнерів під час перегляду ОП, налагодити з ними
більш активний діалог з метою врахування їх пропозицій.

Рівень відповідності Критерію 8.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає визначеному критерію, внутрішнє
забезпечення якості освітньої програми сприяє досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання, а
вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають забезпеченню якісного освітнього процесу за ОП. ОП
має високий рівень узгодженості за підкритеріями 8.1, 8.3-8.7. Рекомендуємо посилити рівень узгодженості за
підкритерієм 8.2. Загалом ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають Критерію 8.

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.

В університеті наявна внутрішня нормативно-правова база, документи якої регламентують всі правила та процедури
регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу. Дана інформація знаходиться у відкритому,
загальному доступі на офіційному веб-сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza ). А саме це: Статут ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); Положення про
організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf); Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); Правила прийому до Криворізького
національного університету у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu); Положення про академічну
доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf).
Під час реалізації ОП встановлені правила та процедури дотримуються.

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.

Під час роботи з сайтом ЕГ знайшла оприлюднену ОП, яка зараз переглядається. Крім того, на сайті ЗВО є
можливість внести пропозиції до ОП, а також передивитися зміни, які вже внесені
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-
osvitnih-prohram). Крім того, на сайті випускної кафедри у розділі Кафедра/Опитування
(http://ksm.knu.edu.ua/кафедра/опитування/) є можливість заповнити представникам стейкхолдерів анкету та
надати пропозиції й рекомендації до ОП. Також як зазначив гарант усі зацікавлені сторони можуть надсилати
зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету (http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну
адресу Університету; електронні адреси відповідних структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-
mail-adres), випускової кафедри (http://ksm.knu.edu.ua/); сторінку Центру забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) або використати Скриньку довіри
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

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

Обсяг оприлюдненої інформації, а саме робочі програми (силабуси) освітніх компонентів є достатнім для
проінформованого вибору потенційних вступників щодо вступу на освітню програму, а для роботодавців – щодо
змісту та цілей підготовки здобувачів за освітньою програмою, а також інших зацікавлених осіб. Проте
зустрічаються відомості застаріли або такі, що не відповідають дійсності. Також слід наголосити на ціні проживання
гуртожитку, яка на сайті вказана 946,37 грн але під час огляду матеріальної бази (гуртожитку) комендант озвучила
ЕГ зовсім іншу ціну 1250 грн. Просимо адміністрацію закладу звернути на це увагу. Слід також додати, що до наказу
Міністерства освіти, науки та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України
від 28.03.2011р. №284/423/173 “Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських
гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності” вартість проживання не може
бути вищою ніж 40% від мінімальної стипендії, що не відповідає ціні зазначеній на сайті.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Експертна група вважає, що сильними сторонами в контексті Критерію 9 є: додатково інформацію здобувачі освіти
отримують через соціальні мережі та месенджер (Facebook, Viber); обсяг інформації, що оприлюднено є достатнім
для потенційних вступників щодо вступу на освітню програму, а роботодавців щодо змісту та цілей підготовки
здобувачів за освітньою програмою.

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

Експертна група вважає, що слабкими сторонами в контексті Критерію 9 є: на сайті закладу освіти зустрічається
неактуальна інформація; незрозумілість точної вартості за проживання в гуртожитку. Експертна група рекомендує:
здійснювати контроль та підтримувати актуальність відомостей, що опубліковані на сайті; покращити
структурованість сайту університету та кафедр; повністю відійти від паперового вибору студентами вибіркових
дисциплін (професійних та загальних) та перейти в онлайн формат на програмний комплекс «АСУ ЗВО»
(http://asu.knu.edu.ua/), який наявний в університеті; розробляти саме анонімні опитування здобувачів освіти та
використовувати технічні засоби (на базі Google Class або розсилати на поштові скриньки студентам), що
унеможливлюють заповнення анкети багато разів або сторонніми особами; надавати зворотний зв'язок(дія та кроки
які були зроблені після аналізу анкетування) за результатами опитування для всіх учасників; створити на веб-сайті
окремий розділ “Обговорення ОП” та перенести до неї інформацію з вкладки “Пропозиції щодо внесення змін до
освітніх програм”для швидкого доступу зацікавлених стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи те, що на сайті КНУ доступна мінімально необхідна інформація, розміщений проєкт та ОП з формою
зворотного зв’язку. Наведена на сайті інформація є переважно актуальною. ОП має високий рівень узгодженості за
підкритеріями 9.1, 9.2. Рекомендуємо посилити рівень узгодженості за підкритерієм 9.3. Загалом ОП та освітня
діяльність за цією програмою відповідають Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Мартинюк Ганна Вадимівна

Члени експертної групи

Кісіль Тетяна Юріївна

Закаблук Максим Володимирович
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