
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29183 Металургія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 136 Металургія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

19.04.2021 р. Справа № 0231/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 13 "Механічна
інженерія" у складі:

Зоя Дурягіна – головуючий,

Алієв Ельчин Бахтияр,

Бондаренко Олександр Валентинович,

Гавва Олександр Миколайович,

Заболотний Олег Васильович,

Канагеєв Олександр Олександрович,

Ковалевський Сергій Вадимович,

Колосов Дмитро Леонідович,

Лобода Петро Іванович,

Науменко Олександр Артемович,

Планковський Сергій Ігорович,

Роп’як Любомир Ярославович,

Тараканов Аркадій Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Саітгареєв Леван Наільєвич – гарант ОП,

Ямшинський Михайло Михайлович – керівник експертної групи,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29183

Назва ОП Металургія

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 136 Металургія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 13, Проти – 0

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

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП «Металургія» є одним з елементів Стратегії розвитку КНУ, її цілі відповідають місії та стратегії ЗВО, оскільки
спрямовані на розвиток конкурентного кадрового та науково-технічного забезпечення стратегічно-важливої для
економіки України гірничо-металургійної промисловості та реалізуються у межах дії Меморандумів про співпрацю
між Університетом та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», групою «Метінвест» та іншими підприємствами регіону.

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

До формування цілей ОП та програмних результатів навчання залучаються всі зацікавлені у цьому процесі сторони
(роботодавці, здобувачі освіти, випускники та академічна спільнота).

1.3 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

Зміст кожної складової освітньої програми орієнтується на сучасні наукові дослідження у галузі металургії та
механічної інженерії, враховує регіональні особливості промисловості, базується на сучасних результатах, тенденціях
науково-практичного розвитку інженерії в Україні та за кордоном.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг освітньої програми «Металургія» складає 240 кредитів ЄКТС, обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС,
спрямованих на формування компетентностей, визначених ОПП складає 180 (тобто 75 % від загального обсягу ОП у
кредитах). Обсяг у кредитах ЄКТС, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти складає 60 (це
25 % від загального обсягу ОПП у кредитах). Такий обсяг ОПП та окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань
13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія» щодо навчального навантаження для відповідного рівня
вищої освіти.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Програмні результати навчання досягаються виключно освітніми компонентами нормативної підготовки здобувачів
ВО.

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

не застосовується

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

Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів здійснюється відповідно до “Положення про формування
здобувачами Криворізького національного технічного університету індивідуальної траєкторії навчання”.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

КНУ має відповідні договори на проходження практик з такими підприємствами: ТОВ «Ливарно-механічний завод»,
ТОВ «Гормашремонт», АК «Пiвденний гiрничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг», ТОВ
«Ремонтно-механічний завод», ПРАТ «ЦГЗК».

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Аналіз ОП та наданих документів свідчить, що здобувачі вищої освіти набувають соціальних навичок (soft skills).
Навички командної роботи набуваються здобувачами під час проходження практик та участі у наукових
конференціях.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній. Під час розроблення ОП ЗВО використовував Класифікатор професій ДК 003:2010.
ОП «Металургія» розроблена відповідно до форми, змісту та вимог НРК щодо набуття компетентностей, необхідних
знань, когнітивних та практичних умінь, забезпечення комунікації, автономності і відповідальності, а також реалізує
системний підхід до забезпечення відповідного рівня кваліфікації, регламентованого НРК.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

не застосовується

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

не застосовується

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

Правила прийому враховують особливості ОП. Вагові коефіцієнти складових конкурсного балу розширюють
можливості вступу з відносно невисокими показниками. Правила прийому також враховують ряд пільг при вступі для
окремих категорій громадян. Врахування особливостей навчання за ОП відображено у переліку сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

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

Не всі дисципліни мають повний опис системи оцінювання, а носять лише поверхневий характер.

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

не застосовується

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

Аналіз робочих програм дисциплін та силабусів показав, що оновлення змісту освітніх компонентів відбувається
регулярно під час оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, базуючись на результатах моніторингу та
періодичного перегляду ОП.

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

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

не застосовується

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

Вимоги стандарту вищої освіти виконуються.

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

не застосовується

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

З метою поширення основних принципів академічної доброчесності викладачами випускових кафедр для студентів
проводяться семінари, а також відбуваються співбесіди кураторів з академічними групами. Для запобігання та
виявлення академічного плагіату передбачено процедуру розроблення провідними викладачами індивідуальних тем
для виконання кваліфікаційних робіт.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Виконання вимог ліцензійних умов, наявність наукових публікацій у періодичних виданнях України та
наукометричних базах, захист дисертаційних робіт, участь у конференціях свідчать про те, що висока професійна
кваліфікація викладачів освітньої програми забезпечує визначені цілі та програмні результати навчання, а
професорсько-викладацький склад, задіяний за даною ОП, спроможний якісно викладати навчальні дисципліни.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

не застосовується

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Представники підприємств «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»,
ПраТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» приймають активну участь у формуванні змісту ОП з
урахуванням актуальних проблем металургійного виробництва.
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

Провідні фахівці-практики залучаються для проведення лекцій-тренінгів для здобувачів ВО та НПП кафедри, на яких
обговорюються актуальні проблеми металургійного виробництва, працевлаштування випускників, вирішуються
питання практичного характеру.

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Є наявним та реалізується Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та
інженерно-технічних працівників КНУ.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Наразі відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення, відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами
зору.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 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

не застосовується

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

не застосовується

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

В КНУ поширена практика підтримування зв’язків з випускниками для збирання та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників через Центр сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

не застосовується

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Не реалізована можливість обговорення діючої ОП або проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату на сайті кафедри або
металургійного факультету, що позбавляє студентів та роботодавців можливості висловити власну думку у
прийнятний для них час і побачити реакцію Гаранта ОП на висунуті пропозиції.
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Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. З урахуванням вимог і можливостей промислового регіону запровадити дуальну освіту за ОП. 2 При подальшому
вдосконаленні ОП «Металургія» провести з роботодавцями, здобувачами та випускниками широке обговорення
програмних результатів ОП. 3. Результати обговорення із стейкхолдерами шляхів та форм удосконалення ОП
висвітлювати на офіційному сайті кафедри . 4. Інформаційно-обчислювальному центру здійснювати моніторинг
наповнення офіційних сайтів підрозділів актуальною інформацією. Запровадити більш широке висвітлення
освітнього процесу в соціальних мережах.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Здійснити на промислових підприємствах регіону обговорення пропозицій щодо можливостей організації дуальної
освіти в КНУ. 2. Доопрацювати сайт кафедри для здобувачів-іноземців з посиланнями на соціальні мережі кафедри. 3.
Формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів ВО для всіх форм навчання здійснювати через АСУ ЗВО
«Освітній портал». 4. Гаранту ОП та групі забезпечення спеціальності переглянути програми практики і запровадити
індивідуальні завдання для кожного здобувача ВО. 5. Приділити більше уваги оформленню Силабусів.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Переглянути програму фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Приймальній комісії ЗВО здійснювати моніторинг своєчасного
оновлення матеріалів відповідно до нормативних документів та термінів оприлюднення на сайтах. 2. Розглянути
можливість додаткової деталізації алгоритму визнання результатів неформальної освіти для здобувачів ВО для всіх
освітніх компонентів ОП. 3. Навчальному відділу університету переглянути форму для складання РНП/Силабусів з
метою опису процедур врахування результатів неформальної освіти. 4. Здійснити заходи, спрямовані на мотивацію
здобувачів вищої освіти до участі у програмах академічної мобільності.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Центру міжнародних зв’язків надавати консультативну допомогу здобувачам ВО щодо перспектив їхньої участі у
програмах Міжнародної академічної мобільності. 2. Звернути увагу на необхідність врахування виконання
індивідуальних завдань в системі оцінювання. 3. Гаранту ОП забезпечити створення анкет, які вміщували би
додатково розгорнуті і різні за своєю природою запитання.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Переглянути та оновити Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і
кваліфікаційних робіт з детальним описом процедури перевірки на академічну доброчесність. 2. Запровадити для
здобувачів першого рівня ВО заходи щодо роз’яснення процедур академічної доброчесності під час виконання
кваліфікаційних робіт. 3. Переглянути Методичні рекомендації стосовно можливості запровадження процедури
підвищення ітогової оцінки через додаткові бали у семестровому оцінюванні.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Доопрацювати Положення задля врахування під час укладання контрактів з НПП думки здобувачів ВО та
результатів підвищення професійної майстерності НПП через неформальну освіту. 2. Поширити практику залучення
здобувачів ВО на кафедрі до виконання наукових робіт з оплатою.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Забезпечити інфраструктуру для людей з особливими потребами. Доопрацювати веб-сайт КНУ для людей з вадами
зору. 2. Забезпечити учасників освітнього процесу безкоштовним інтернетом на території гуртожитку. 3. Створити
соціально-психологічну службу підтримки здобувачів та НПП ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Запровадити на сторінках сайтів можливість висловлення пропозицій та обговорення результатів моніторингу. 2.
Центру моніторингу якості освіти запровадити дистанційне опитування через електронні форми. 3. Переглянути
форму навчального плану для врахування відповідальності за нього Гаранта освітньої програми.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Покращити процес обговорення зауважень у фокус-групах стейкхолдерів у вигляді форуму/чату на сайті кафедри з
метою висвітлення пропозицій та процедури обговорення наданих пропозицій задля покращення якості освітнього
процесу за ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.
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Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ДУРЯГІНА ЗОЯ АНТОНІВНА
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