
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29183 Металургія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 136 Металургія

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Доценко Юрій Валерійович, Овчарук Тетяна Володимирівна,
Ямшинський Михайло Михайлович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 24.02.2021 р. – 26.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%91
%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D1%8C/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%
80%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC
%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%
D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0
%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96
%D1%8F.pdf

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом
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I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

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

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

В процесі здійснення акредитаційної експертизи ЕГ переконалась, що ОП «Металургія» складена коректно та у
відповідності з критеріями акредитації, тому справляє загальне позитивне враження. Цілі ОП відповідають місії та
стратегії Криворізького національного університету (КНУ). Зазначена ОП має свою унікальність та виражений
галузевий і регіональний контекст. Освітній процес відбувається у повному обсязі відповідно до законів та
внутрішніх положень закладу вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/normatyvna-baza та http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces). Контекст
реалізації освітньої програми відповідає вимогам ринку праці. До удосконалення ОП залучаються адміністрація
закладу, академічний персонал, роботодавці, здобувачі вищої освіти, випускники кафедри та академічна спільнота.
На програмі відбувається системна робота з роботодавцями. Науково-педагогічні працівники, залучені до
викладання на ОП, мають академічну та професійну відповідність. Матеріально-технічне оснащення кафедри та
освітнє середовище дозволяють досягти зазначених в освітній програмі програмних результатів навчання. Заклад
вищої освіти проводить низку заходів щодо залучення до процесів інтернаціоналізації. В Університеті функціонує
система забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity). Реалізація освітнього процесу за даною ОП здійснюється на умовах прозорості та відкритості. Результати
акредитації дають підставу ЕГ констатувати наявність у КНУ належного рівня організації освітньої діяльності, що, в
свою чергу, дозволяє зробити висновок про відповідність ОП «Металургія» всім критеріям Додатку до Положення
про акредитацію освітніх програм.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОП має ознаки унікальності, оскільки у порівнянні з іншими подібними ОП, навчально-практична підготовка
майбутніх фахівців здійснюється в умовах місця працевлаштування. При цьому забезпечена актуальна з точки зору
ЗВО можливість навчання здобувачів освіти та виконання наукової діяльності для потреб регіону. 2. Цілі ОП та
програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого
контексту, а також певною мірою враховують досвід вітчизняних та іноземних ОП. 3. ОП «Металургія» має чітку
структуру, визначається збалансованістю окремих її компонентів, зорієнтована на досягнення програмних
результатів, формування професійних навичок і soft-skills. ОП забезпечує формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувача вищої освіти, вільний вибір дисциплін, свободу мислення, які цілком реалізуються
здобувачами. 4. ЕГ встановлено, що процедура обрання здобувачами освіти вибіркових дисциплін є прозорою та
забезпечує реалізацію власного волевиявлення студентів. Рівень їхнього ставлення щодо процедури обрання ДВВ та
формування індивідуальної освітньої траєкторії є цілком задовільним. 5. ЕГ зазначає, що на ОП «Металургія»
систематично відбувається оновлення змісту освіти, здобувачі вищої освіти мають можливість формування
індивідуальної траєкторії, а також мають доступ до змісту освітніх компонентів як за допомогою робочих
навчальних програм / Силабусів. 6. Застосування онлайн платформ G Suite та Moodle свідчить про позитивну
практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час дистанційного та змішаного навчання та є
фактом студентоцентрованого підходу. 7. Регулярно проводиться анкетування здобувачів вищої освіти, щодо
впровадження політики академічної доброчесності та роз’яснення про форму контрольних заходів та критеріїв їх
оцінювання, донесення інформації щодо них, тощо. 8. ЕГ констатує надзвичайну увагу, яку керівництво КНУ
приділяє питанням розвитку матеріально-технічної бази університету та забезпеченню комфортних умов навчання
та досліджень. 9. Позитивною практикою є затверджена та діюча «Антикорупційна програма КНУ», наявність
онлайн-скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також сповідування нульової толерантності до
проявів корупції. 10. Запровадження внутрішнього аудиту є позитивною практикою підвищення якості освітнього
процесу. 11. Здійснення системних заходів, спрямованих на розбудову системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти на засадах академічної доброчесності, корпоративної етики і культури. 12. Забезпечено достатню
прозорість та публічність основних документів і процедур, що регулюють освітній процес за ОП «Металургія» та в
ЗВО в цілому.
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Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Роботодавцями наголошено, що підвищення якості ОП може відбутися запровадженням дуальної форми
навчання. 2. На жаль не відбувся повномасштабний процес активного залучення роботодавців до розроблення
програмних результатів ОП. Представники роботодавців не зовсім розуміють структурно-логічну схему ОП та зміст
компетентностей. 3. Сайт кафедри не відображає інформацію для іноземних здобувачів. 4. Програми практики не
відображають індивідуальну траєкторію навчання. 5. Неформальна освіта обмежується тільки нормативними
дисциплінами. 6. Не всі освітні компоненти мають деталізований опис критеріїв оцінювання. 7. ЕГ встановила
відсутність практики покращання оцінки за модулем через додаткові бали, що унеможливлює підвищення
екзаменаційної оцінки. 8. Підвищення професійної майстерності НПП не враховує результати неформальної освіти.
9. ЕГ встановлено, що здобувачі не залучаються до виконання різноманітних договорів з оплатою. 10. Під час
зустрічей з ЕГ випускники наголосили про необхідність запровадження заходів щодо стресостійкістості. 11. Анкети
для опитування не містять відкритих питань і обмежують висловлення власної думки. 12. 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.

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.

Освітньо-професійна програма «Металургія»
(https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view) має чітко сформульовані та зрозумілі
цілі, що підтверджується змістом звіту про самооцінювання та безпосередньо визначено, що програма орієнтована
на підготовку конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної
активності, соціальної відповідальності і повною мірою відповідає Стратегії розвитку Криворізького національного
університету на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) Під час зустрічі гарант ОП довів
відвовідність Стратегії КНУ до цілей ОП, оскільки сприяє підготовці компетентних фахівців, які мають глибокі
знання, а також базові та професійні компетентності, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування
металургійних підприємств і забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринках.
Під час зустрічей із стейколхдерами (роботодавці Бурмака Н.А., Іванченко Т. та здобувач Висоцький Р.В.)
встановлено, що унікальністю ОП є формування компетентностей, спрямованих переважно на виробництво
окускованої продукції для металургійних переділів та виготовлення продукції ливарного виробництва, що дозволяє
здобувачам не лише застосовувати засвоєні знання та навички, але й генерувати нові ідеї на базі сучасних досягнень
науки. В результаті реалізації ОП очікується, що випускники оволодіють теоретичними знаннями і практичними
навичками, необхідними для розроблення та проєктування сучасних технологій підготовки металургійної сировини,
ливарного та прокатного виробництв, управління металургійними процесами, подальшої професійної діяльності з
вирішення практичних задач і розроблення та впровадження інноваційних технологій у металургійній
промисловості зокрема на підприємствах Криворізького регіону. Такий підхід відповідає місії та стратегії
Криворізького національного університету, включаючи галузевий контекст у плані визначення загальних сучасних
пріоритетів освіти, бачення процесу підготовки та подальшої діяльності фахівців галузі Металургія з орієнтацією
підготовки фахівців для підприємств залізорудного регіону, як Кривбасу і Дніпропетровщини та інших промислових
регіонів України. Місія реалізується досягненням таких стратегічних цілей: утвердження університету як провідного
регіонального суспільного науково-освітнього центру; розвиток інтелектуального потенціалу та
конкурентоспроможності університету; створення сучасної інфраструктури та системи управління. 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 в межах дії Меморандумів про співпрацю між
Університетом та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і групою «Метінвест» та іншими підприємствами регіону.

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 заінтересовані у цьому процесі
сторони (роботодавці, здобувачі освіти, випускники та академічна спільнота). ЕГ були надано Протоколи засідання
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проектної групи ОП: №1 від 30.05.2019р. Бурмака Н.А., ПрАТ «ЦГЗК»; Яцеленко А.О., ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг»; Поперечнюк Р., ст. гр. МТ-17 – запропоновано додати новий освітній компонент «Системи підтримки та
прийняття рішень в металургії»; №2 від 26.09.2019р. Руських В.П., завідувач кафедри металургії чорних металів
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (он-лайн), Поперечнюк Р., ст.г. МТ-17, Коновалова М. –
ст.гр. МТ-17ск, Козаков Д. – ст.гр. МТ-16. – запропоновано вузькоспеціалізовану дисципліну перенести на
магістерський рівень підготовки і в обов’язкові дисципліни перевести «Історія української культури», «Трудове
право» №3 від 02.12.2019р. Кондратенко М.М., старший викладач кафедри МЧМЛВ; Бабаєвська О.В., асистент
кафедри МЧМЛВ, Козаков Д. – ст.гр. МТ-16, Швець Д. – ст.гр. МТ-19, Лисуненко А. – студент гр. МТ-18-1 –
запропоновано зміст анкет для різних груп стейкхолдерів з метою оцінювання якості ОП; протокол №4 від
27.01.2020р. додати «Основи комп’ютерного моделювання» до основних дисциплін ОП; протокол №5 від
17.02.2020р. на прохання здобувачів ВО підсилена практична підготовка замість лабораторних занять. Крім того, в
рамках засідань, запротокольованих у вищезазначених документах, були розглянуті питання: «Розгляд рецензій-
відгуків на проєкт ОП 2020 року першого (бакалаврського) рівня освіти», «Аналіз тенденцій розвитку спеціальності
136 Металургія з урахуванням регіонального та галузевого контексту», «Про надходження пропозицій від
стейкхолдерів щодо удосконалення ОП «Металургія», «Про аналіз Національного класифікатору України: «КП ДК
003:2010», «Вивчення вітчизняних та іноземних аналогів освітньо-професійних програм «Металургія»
бакалаврського рівня освіти», «Розгляд і затвердження результатів анкетування «Форми навчання і методи
викладання за освітньою програмою 136 «Металургія»», «Формування переліку освітніх компонентів і складання
структурно-логічної схеми викладання дисциплін», «Вивчення доцільності зміни форми занять з лабораторних на
практичні» Під час зустрічі ЕГ із роботодавцями (зустріч №7, 24.02.2021 р.: Кваша О.Ю., Бурмака Н.А., Равінська
В.О.; випускниками зустріч №11, 25.02.2021р. Деркач М., Неплях І., Резніченко В.) стейкхолдерами було
підтверджено, що надані пропозиції знайшли відображення у новій редакції ОП. Під час зустрічі підтверджено
задовільне ставлення до змісту ОП – саме цією обставиною роботодавці та випускники пояснили відсутність власних
пропозицій щодо вдосконалення змісту ОП. Також роботодавці висловили запевнення, що постійно підтримують
кафедру витратними матеріалами для освітнього процесу на безкоштовні основі та сприяють через встановлення
спеціалізованого обладнання (3Д-прінтери) з метою покращання матеріально-технічної бази для досягнення
результатів навчання.

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.

Цілі та програмні результати навчання ОП є такими, що здатні задовільнити попит підприємств металургійної
промисловості у кваліфікованих фахівцях за ОП «Металургія», що підтверджують надані ЕГ рецензії та відгуки
роботодавців. Ефективне функціонування Криворізького регіону забезпечується завдяки працевлаштуванню
молодих фахівців з окускування сировини та ливарного виробництва, результати навчання яких забезпечують
здатність вирішувати типові інженерні завдання, розуміти особливості застосовуваних матеріалів, обладнання та
процесів, використовувати, оптимізовувати та покращувати сучасні засоби управління та проєктування в умовах
технічної невизначеності. Саме на це спрямований фокус освітньо-професійної програми спеціальності 136
«Металургія», який враховує галузевий та регіональний контекст. Відповідність програмних результатів навчання
підтвердили під час зустрічі з ЕГ роботодавці Яцеленко А.О. – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Равінська В.О. –
ПрАТ «ПГЗК» та інші і визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту, а також власного досвіду (випускники: Неплях І., Коновалова М.). Зі слів Гаранта ОП
(протокол №5 від 17.02.2020 р.) встановлено, що під час формулювання цілей ОП та програмних результатів
навчання було враховано досвід освітніх програм-аналогів таких вітчизняних закладів вищої освіти, як НМетАУ,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДВНЗ «ПДТУ», ЗНУ, ДДТУ та вивчено досвід іноземних аналогів ОП (Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakówіе, The University of Manchester, Vaal University of Technology, The University
of UTAH). Тому в ОП, яка акредитується, результати навчання повною мірою враховують галузевий і регіональний
контекст, забезпечуючи якісну підготовку фахівців саме з окускування сировини та ливарного виробництва,
відповідає тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці та Стратегії розвитку Криворізького національного
університету на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Беручі до уваги достатній потенціал
кафедри в цілому, так і зі сторони потенційних роботодавців, а також існуючі між ними взаємозв’язки, можна
значним чином підвищити конкурентоспроможність ОП за рахунок впровадження конкретизованих форм
взаємозв’язків між зацікавленими стейкхолдерами – саме на цьому акцентували увагу роботодавці та випускники
ОП під час дистанційної зустрічі з ЕГ. За свідченням здобувачів та випускників, дисципліни нормативного блоку в
цілому забезпечують досягнення програмних результатів і дозволяють бути конкурентоспроможними на ринку
праці.

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

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського рівня) освіти з Металургії затверджено 4.10.2018 р. наказом
МОН України №1072. Визначені програмні результати навчання в ОП відповідають дескрипторам Національної
рамки кваліфікацій для кваліфікаційного рівня бакалавр. Освітні компоненти забезпечують усі програмні
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результати навчання та надають необхідні знання, уміння, навички та компетентності передбачені у освітньо-
професійній програмі, що акредитується. Набуття компетентностей реалізується використанням усіх форм
організації освітнього процесу та таких видів навчальних занять: лекції, практичні та лабораторні заняття. КНУ
застосовує чітких процедур визначення рівня засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного та практичного
матеріалу, як окремої навчальної дисципліни так і курсових проектів, практик. Контрольні заходи проводяться у
вигляді поточного та підсумкового контролю. За результатами ретельного аналізу звіту про самооцінювання ОП,
яка акредитується, загальних та фахових компетентностей ОП, освітніх компонентів ОП, структурно-логічної схеми
та робочих навчальних програм навчальних дисциплін, анкетування студентів (анкети надані) ЕГ визначає, що
програмні результати навчання за ОП «Металургія» забезпечують можливість досягнення заявлених програмних
результатів навчання. Розподіл результатів навчання реалізовано за освітніми компонентами ОП відповідно до
Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми та Матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми Досягнення інтегральної
компетентності формується впродовж усього навчання за ОП та закріплюється передбаченим захистом
кваліфікаційної роботи. Обов'язкові освітні компоненти, що включені до ОП дозволяють досягти програмних
результатів навчання. Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту. ЕГ вважає, що в ОП
реалізовано компетентнісний підхід відповідності до вимог Стандарту, програмні результати навчання, зазначені в
ОП, досягаються змістовним наповненням визначених освітніх компонентів, їх обсягами, методами, формами
навчання та контролю. Матеріально-технічна база, кадрове, навчально-методичне та інформаційне забезпечення
ОП сприяють забезпеченню результатів навчання, визначених Стандартом. Спілкування із НПП, адміністрацією
ЗВО та випускниками засвідчує, що випускники ОП здатні розв’язувати комплексні проблеми в галузі «Металургія».
ОП «Металургія» дозволяє в повному обсязі досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти.
Таким чином, ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти, а також дозволяє досягти визначених стандартом
результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін та позитивних практик ОП «Металургія» можна віднести: 1. Чітко сформульовані цілі, що
відповідають місії та стратегії ЗВО. 2. Цілі ОП та програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого контексту, а також певною мірою враховують досвід вітчизняних та
іноземних ОП. 3. Моніторинг попиту компетентностей сучасного фахівця через роботодавців, здобувачів та
академічної спільноти, а також потреби ринку праці. 4. Залучення до розроблення освітньої програми роботодавців,
здобувачів, академічної спільноти. 5. Випускники здатні демонструвати значний ступінь самостійності, академічну
та професійну доброчесність.

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

1. Роботодавцями наголошено, що підвищення якості ОП може відбутися запровадженням дуальної форми
навчання. 2. На жаль не відбувся повномасштабний процес активного залучення роботодавців до розроблення
програмних результатів ОП. Представники роботодавців не зовсім розуміють структурно-логічну схему ОП та зміст
компетентностей. 3. На сайті кафедри висвітлено результати моніторингу але не зазначено, які висновки зроблено і
які рекомендації запроваджено в освітній процес. 4. Структурні підрозділи КНУ систематично не оновлюють
інформацію на своїх сторінках соціальних мереж. Рекомендація: 1. З урахуванням вимог промислового регіону ЕГ
рекомендує запровадити дуальну освіту за ОП. 2. Експертна група рекомендує під час розроблення нового проєкту
ОП «Металургія» провести з роботодавцями, здобувачами та випускниками широке обговорення програмних
результатів ОП. 3. Експертна група рекомендує результати обговорення із стейкхолдерами шляхів та форм
удосконалення ОП висвітлювати на офіційному сайті кафедри та факультету. 4. Експертна група рекомендує
iнформаційно-обчислювальному центру (Соломений О.В.) здійснювати моніторинг наповнення офіційних сайтів
підрозділів актуальною інформацією. Запровадити більш широке висвітлення освітнього процесу у соціальних
мережах.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Проте надані експертною групою рекомендації
потребують втілення у найближчій перспективі.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг 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. Під час ознайомлення з ОПП за 2017 (https://drive.google.com/file/d/1dE4mBsWyeViBfkNaO-
skDucz647iBV1c/view), 2018 (https://drive.google.com/file/d/1FrZF6UTrz1Dd03hnPI0SCPoV89tjLNED/view), 2019
(https://drive.google.com/file/d/1E7BUkjkai5LbyYsicYiUYyDYlRAmPx3O/view) та 2020
(https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view) н.р. ЕГ встановлено, що з початку
запровадження освітньої діяльності на реалізацію вибору дисциплін вибіркової компоненти складав 60-65 кредитів
ЄКТС, тобто 25-27% Здобувачам ОП забезпечено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії
відповідно до їхніх професійних інтересів у Положенні про формування здобувачами Криворізького національного
університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf).

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.

Аналіз ОП (https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view) засвідчує, що обов’язкові
освітні компоненти відповідно до структурно-логічної схеми підпорядковані меті ОП, яка полягає у підготовці
висококваліфікованих фахівців металургів, які здатні організовувати комунікацію державною ПР14 (Українська
мова за професійним спрямуванням – 3 кр.) та іноземною (Іноземна мова – 6 кр.) мовами. ПР05, ПР12, ПР14 та ПР16
досягається наступними освітніми компонентами: «Історія української культури» - 3 кр., «Філософія – 3 кр.»
Здобувачі вищої освіти за даною ОП мають право на вибір індивідуальної траєкторії навчання у кількості 60 кр., що
відповідає 25% від загального обсягу навчання. Під час інтерв'ю зі здобувачами вищої освіти випускниками та НПП
експертною групою було з'ясовано, що викладання загально-гуманітарних дисциплін здійснюється з досягненням
ПРН, які корелюють із загальними компетентностями відповідно до стандарту вищої освіти. Програмні результати
навчання досягаються виключно освітніми компонентами нормативної підготовки здобувачів ВО. Разом з цим, в
освітній програмі соціальним навичкам відповідають загальні компетентності, які формуються під час вивчення всіх
освітніх компонентів ОП і поглиблюють ці навички. Експертна група дійшла обґрунтованих висновків щодо чітко
структурованого змісту ОП «Металургія», характеризується наявністю логічно взаємопов'язаних освітніх
компонентів, які взаємодіють як система, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Навчальний план за ОП чітко структурований, включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Нормативні
дисципліни поділяються на два цикли: цикл загальної підготовки, який має 34,5 кредитів, та цикл професійної
підготовки, об’ємом 145,5 кредитів. Структурно-логічна схема розкриває логічну послідовність вивчення освітніх
компонентів. ЕГ встановлено, що в циклі професійної підготовки відсутні лабораторні роботи але здобувачами під
час зустрічі №4 було підтверджено, що це їх бачення і надавались пропозиції проектній групі (протокол № 5 від
17.02.2020 р.) і підтверджується результатами опитування (https://drive.google.com/file/d/1Wx6LpKtCxzg07P-
Z7xUyngJ7AckNN_kM/view) посилити практичну підготовку. Деталізоване вивчення ОП та спілкування із фокус-
групами (зустрічі №4 – Булавін А.О., №7 – Махов О.С., Бурмака Н.А. та №11 – Неплях І., Деркач М.) показало, що
освітні компоненти дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності, об’єктами вивчення якої є теоретичні та прикладні
дослідження та/або дослідницько-інноваційна діяльність в сфері металургії. Зміст кожної складової програми
орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі металургії та механічної інженерії, враховує регіональні
особливості промисловості, базується на сучасних результатах, тенденціях науково-практичного стану інженерії в
Україні та за кордоном. За результатами опитування стейкхолдерів (24-25.02.21 згідно програми зустрічей), ЕГ
відзначає, що зміст ОП «Металургія» в цілому задовольняє позиціям та вимогам заінтересованих стейкхолдерів, що
є прямим підтвердженням відповідності змісту ОП предметній області спеціальності 136 «Металургія». Роботодавці
під час зустрічі з ЕГ наголосили, що зміст ОП задовольняє вимогам сучасного виробництва. Експертна група
відмічає, що ОП «Металургія» має освітні компоненти, що відповідають предметній області спеціальності.
Запроваджені освітні компоненти ОП повністю забезпечують реалізацію поставленої цілі навчання та відповідають
предметній області спеціальності 136 «Металургія». Опанування змісту представлених освітніх компонентів в ОП
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повністю забезпечено всіма необхідними інструментами та обладнанням, що використовується здобувачами вищої
освіти під час навчання. Виробнича та інженерна практика об'єднують різні компоненти ОП відповідно до
структурно-логічної схеми. З метою додаткового перевіряння рівня засвоєння програмних результатів в ОП
передбачено складання Державного екзамену.

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

Аналіз навчального плану та ОП «Металургія» свідчить, що формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів ВО за спеціальністю 136 «Металургія» забезпечується наявністю вибіркової складової в НП підготовки,
що складає (25,41% - ОП 2018 р., 27,08% - 2019 р.) та 25% ОП 2020 р від загального обсягу освітньої складової.
Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів здійснюється відповідно до “Положення про формування
здобувачами Криворізького національного технічного університету індивідуальної траєкторії навчання”
(https://goo.su/2mxk). Під час зустрічі здобувачі підтвердили, що на підставі поданих заяв (3 курс Пашко Д.О. д.фн.
та Ігнатов Б.І. 2 курс з.ф.н.) та через АСУ ЗВО (1-2 курс Лисюк В.А. та Пашко Д.О.) були сформовані списки на
розподілення академічних груп за обраними дисциплінами. Оскільки групи були сформовані, повторного вибору
здобувачі не здійснювали але ЕГ здобувачі повідомили, що в разі виникнення такої ситуації мають таку можливість.
В університеті створено банк дисциплін (https://goo.su/2MXt) для вільного вибору здобувачів. Під час зустрічей зі
здобувачами вищої освіти ЕГ переконалась, що здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної
траєкторії, вони обізнані в процедурі та можливостях щодо свого вільного вибору за ОП, на якій навчаються. ЕГ
встановлено, що процедура обрання здобувачами освіти вибіркових дисциплін є прозорою та забезпечує реалізацію
власного волевиявлення студентів. Безпосередня реалізація процедури обрання студентами ДВВ для 3 курсу
здійснюється під час їх письмового опитування (аркуші опитування надані). Експертною групою під час
інтерв’ювання здобувачів було встановлено, що рівень їхнього ставлення щодо процедури обрання ДВВ та
формування індивідуальної освітньої траєкторії є цілком задовільним. Під час зустрічі керівник Начальник
iнформаційно-обчислювального центру Соломений О.В. запевнив ЕГ, щодо усунення недоліку застосування
паперових заяв.

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

Аналіз НП за ОП «Металургія» бакалаврського рівня підготовки показав, що практична підготовка здійснюється під
час проведення практичних занять та виробничої практики (4,5 кредити та інженерної практики 4,5 кредити). 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». Під час зустрічі з гарантом ОП, роботодавцями та здобувачами було
з’ясовано, що проведення практик здійснювалось на рівні достатньому для здобуття навиків дослідження
актуальних наукових проблем та засвоєння практичних компетентностей необхідних для подальшої професійної
діяльності, що сприятиме успішному працевлаштуванню випускників на підприємствах регіону. ЕГ дійшла
висновків, що практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечує досягнення програмних результатів та
дозволяє набути компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності. В цілому практична
підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 136 «Металургія» ОП забезпечує формування необхідних фахових
компетентностей. Експертна група рекомендує Гаранту ОП та групі забезпечення переглянути програми практик і
додати індивідуальне завдання із урахуванням його індивідуальної освітньої траєкторії.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
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. Сформованість soft skills у здобувачів підтверджується при проведенні з ними зустрічі №4 на якій
вони продемонстрували свою відкритість та критичність суджень під час відповідей на запитання ЕГ. Під час
зустрічі із НПП кафедр, які забезпечують дану ОП, з’ясувалося, що значна увага приділяється навичкам роботи в
команді, бути самокритичним, приймати обґрунтовані рішення, наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов'язків, постійно підвищувати свій інтелектуальний потенціал та сприяти самовдосконаленню колег; здатність
приймати рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, здатність спілкуватися іноземною мовою,
здатність діяти на основі етичних принципів, що мають значення для професійної діяльності у галузі металургія,
загальнолюдським та національним цінностям. Формами навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок є
групова та індивідуальна робота, що передбачає активну взаємодію між здобувачами вищої освіти і академічним
персоналом. Під час зустрічі №7 з роботодавцями (Равінська В.О., Кваша О.Ю., Бурмака Н.А.) підтвердили, що до
основних соціальних навичок (soft skills), які бажають бачити роботодавці у своїх працівників, належать:
комунікативні навички, навички командної роботи та співпраці, адаптивність, ініціативність, навички вирішення
проблемних ситуацій і конфліктів, навички критичного спостереження, вміння брати на себе відповідальність за
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ухвалення рішень у непередбачуваних умовах. Набуття цих навичок вимагає професійна діяльність майбутніх
фахівців з металургії. Ці та інші соціальні навички здобувачі вищої освіти мають можливість отримати під час
вивчення обов’язкових компонентів ОП: «Системи підтримки та прийняття рішень в металургії», «Трудове право»,
«Іноземна мова», «Історія української культури», «Філософія», «Основи інноваційної діяльності в металургії», а
також обравши дисципліни «Психологія праці та конфліктологія», «Психологія» й «Основи науко-технічної
творчості» з блоку вибіркових компонентів ОП. Разом з цим, в освітній програмі соціальним навичкам відповідають
загальні компетентності, які формуються під час вивчення всіх освітніх компонентів ОП і поглиблюють ці навички.
Набуттю соціальних навичок сприяють активні форми та методи навчання, методи колективного та інтерактивного
навчання: проблемна лекція, робота в малих групах (на практичних заняттях), ділова гра, мозковий штурм, аналіз
конкретних ситуацій, ситуаційних завдань. Під час зустрічей (зустріч №4 із здобувачами та зустріч №11 із
випускниками) ЕГ дійшла висновків, що навички спілкування здобувачі ВО додатково набувають під час виступів на
наукових конференціях та засіданнях Ради молодих вчених тощо.

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

ОП «Металургія» розроблено на підставі Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі
знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія» Професійний стандарт відсутній. Під час
розроблення ОП ЗВО використовував Класифікатор професій ДК 003:2010. ЕГ відмічає, що 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.

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

Загальне навантаження за ОП «Металургія» та навчальним планом 2020 р. складає 240 кредитів ЄКТС, що
становить 7200 годин. Аудиторне навантаження з усіх освітніх компонентів складає 2540 годин (35,27%), відповідно
на самостійну роботу передбачено 4660 години (64,73%). Аудиторне навантаження в циклі загальної підготовки 380
годин – 5,28% (8 ОК), в циклі професійної та практичної підготовки складає 1446 годин – 20% (30 ОК). ОП 2020 р.
має 16 вибіркових компонент за планом. Дані анкетування здобувачів
(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vTMjgEMsnTSQdFOpj2xv17MDFQUNjAVPSLuok0LzrQ6Uy5FfeNRunuVd8tk_8-LHFtiD2iISlWzgtHd/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g7709da546a_0_308) та під час співбесіди з ЕГ показують, що
здобувачі задоволені розподілом аудиторного навантаження і не мають пропозицій до групи забезпечення стосовно
змін. Під час опитування фокус-групи підтверджено, що заявлене навантаження відповідає фактичному, розподіл
аудиторних годин та самостійної роботи є добре запланованим і збалансованим. Інформацію доводять на першому
занятті і розміщено у вільному доступі на сайті кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87i-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82). Також залишається достатньо часу на самостійну роботу та виконання
індивідуальних завдань. Результати опитування (https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vTMjgEMsnTSQdFOpj2xv17MDFQUNjAVPSLuok0LzrQ6Uy5FfeNRunuVd8tk_8-LHFtiD2iISlWzgtHd/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g9ddb93d02d_0_189) показали, що 42% однозначно задоволені
часом на самостійну роботу і 45,2% скоріше так (сл.30). При цьому 7,9% (сл.31) відчувають перевантаження від
аудиторної роботи. Розклади занять за курсами (http://asu1.knu.edu.ua/time-table/group) та графік навчального
процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%
D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/graf202
0_2021d.pdf) доступні за посиланням. Під час зустрічі (№4 24.02.2021 р.) здобувачі вищої освіти підтверджують, що
розклад є зручним і дозволяє ефективно планувати робочий час. НПП кафедр, які реалізують освітню складову на
ОП, проводиться системна робота щодо розроблення методичних матеріалів для опануванням матеріалу, що
підтверджується опитуванням викладачів під час зустрічі №3 (Ярош Т.П., Бабаєвська О.В., Шаповалов В.А. та
представники НМВ зустріч №9 – Івашура С.Л.). Таким чином, на підставі виконаного аналізу змісту ОП, графіку
навчального процесу та діючого розкладу на 2020/2021 нр., ЕГ дійшла до висновку: обсяг ОП в цілому та окремих її
освітніх компонентів у кредитах ЄКТС реалістично відображає фактичне навантаження здобувачів освіти, а також
відповідає можливості досягнення задекларованих у ОП цілей та програмних результатів навчання.

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

На ОП «Металургія» дуальна освіта не впроваджена.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. ОП «Металургія» має чітку структуру, визначається збалансованістю окремих її компонентів, зорієнтована на
досягнення програмних результатів, формування професійних навичок і soft-skills. ОП забезпечує формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти, вільний вибір дисциплін, свободу мислення, які цілком
реалізуються здобувачами. 2. Відповідність вимогам стандарту ВО, наявність тісної співпраці з промисловими
підприємствами регіону. 3. ЕГ встановлено, що процедура обрання здобувачами освіти вибіркових дисциплін є
прозорою та забезпечує реалізацію власного волевиявлення студентів. Рівень їхнього ставлення щодо процедури
обрання ДВВ та формування індивідуальної освітньої траєкторії є цілком задовільним.

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

1. Враховуючи потреби промислового регіону дуальна освіта на ОП не впроваджена. 2. Сайт кафедри не відображає
інформацію для іноземних здобувачів. 3. На жаль, вільний вибір дисциплін для 3 курсу та заочної форми навчання
здійснюється у паперовому вигляді. 4. Програми практики не відображають індивідуальну траєкторію навчання. 5.
В РНП дисциплін «Хімія», «Трудове право», «Економіка та організація металургійного виробництва» не
відображено програмні результати навчання відповідно до Матриці забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми. Рекомендації: 1. Один із заходів покращання якості ОП є
запровадження дуальної освіти у ЗВО. Таку думку одностайно підтримують і роботодавці. ЕГ рекомендує
запропонувати на промислових підприємствах регіону обговорення пропозицій щодо можливостей організації
дуальної освіти в КНУ. 2. Сайт кафедри потребує доопрацювання на іноземній мові для здобувачів-іноземців та
мають бути посилання на соціальні мережі кафедри. 3. ЕГ пропонує формування індивідуальної траєкторії
навчання здобувачів ВО для всіх форм навчання формувати через АСУ ЗВО «Освітній портал». 4. Гаранту ОП та
групі забезпечення спеціальності переглянути програму практики і запровадити індивідуальне завдання для
кожного здобувача ВО. 5. Завідувачу кафедри та Гаранту ОП приділити більше уваги оформленню РНП/Силабусів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ЕГ дійшла висновків, що загалом структура і зміст ОП «Металургія» відповідають визначеному критерію і
відповідає рівню В. Зазначені недоліки не є суттєвими та можуть бути виправлені найближчим часом.

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 на навчання затверджені та оприлюднені на сайті ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu;
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-povnoi-zahal-noi-osvity;
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-okr-molodshyy-specialist ). Правила
прийому на навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло. Вони не містять ознак
дискримінації для потенційних вступників на навчання за ОП «Металургія» освітньою програмою. В даних
нормативних документах прописані правила як для українських вступників, так і для іноземних. При вступі до даної
ОП у здобувачів не виникало проблем щодо вступу, оскільки дані правила є доступними, чіткими та зрозумілими
для них, вони не містять дискримінаційних положень, оскільки кожен мав можливість для ознайомлення на
офіційних ресурсах ЗВО, що і підтвердили здобувачі ВО під час зустрічі з ЕГ (Лисюк В.А., Мішин М.М., Висоцький
Р.В.). Правила прийому відповідають всім критеріям толерантності, не містять дискримінаційних положень і
оприлюднено на офіційному веб-сайті ЗВО.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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В цілому 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. У Додатку 4 до Правил прийому до КНУ у 2021 році
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2021/dodatok_4.pdf) визначено, що перелік конкурсних
предметів для вступу на навчання за державним замовленням на основі ПЗСО для спеціальності 136 «Металургія»
складається з української мови та літератури, математики, географія або іноземна мова, або історія України або
біологія, або фізика або хімія. Відкрита конкурсна пропозиція даної спеціальності КНУ входить у широку конкурсну
пропозицію галузі знань 13 «Механічна інженерія». Для вступу на основі ОКР «молодший спеціаліст» для
вступників передбачений конкурсний відбір за результатами ЗНО з української мови та математики і фахового
вступного випробування Додаток 4.1
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2021/dodatok_4.1.pdf). Програма фахового вступного
випробування містить завдання професійно-практичного спрямування, щорічно переглядається й оприлюднюється
на сайті http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-bakalavr-na-bazi-okr-molodshyy-specialist.
Визначені в Правилах прийому до КНУ умови забезпечують вступникам на ОП базовий рівень знань, умінь і
навичок, який сприятиме формуванню компетентностей та здобуванню результатів навчання за ОП. Під час аналізу
ЕГ встановлено, що програма фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» не має підписів і дати затвердження. Також в програмі не
наведено приклад білету та результати оцінювання.

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.

Процедура визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО, в тому числі іноземних, здійснюється відповідно
до наступних документів: Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), згідно з яким навчальні дисципліни
перезараховуються або зараховуються за заявою здобувача на підставі академічної довідки, виданої закладом вищої
освіти України та/або іноземним закладом вищої освіти, який приймав здобувача в межах програми академічної
мобільності; Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), згідно з яким зараховуються навчальні
дисципліни, вивчені в закордонних закладах вищої освіти; Порядок проходження атестації здобутих результатів
навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf).
Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є достатньо зрозумілими та чіткими, доступними для всіх учасників освітнього процесу. Під час зустрічі
з ЕГ здобувачі підтвердили свою поінформованість стосовно існуючих укладених програм, проте практики
застосування зазначених правил на даній ОП ще не було. Крім того здобувачі та випускники не надали інформації
стосовно неформальної освіти та врахування таких результатів. Актуальна інформація та перелік дійсних програм
міжнародної академічної мобільності опубліковані на офіційній веб-сторінці Відділу міжнародних зв’язкiв
(http://doir.knu.edu.ua). В свою чергу, під час онлайн-зустрічі начальник відділу міжнародних зв’язкiв Кругленко
Л.В. зазначила, що особисто веде соціальну сторінку у ФБ. До відділу на жаль, не звертались здобувачі ВО даної ОП
щодо можливої участі у міжнародних програмах академічної мобільності. Необхідно відзначити, що ЕГ встановила
що має місце не системної роботи оновлення: Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників та Порядок проходження атестації здобутих результатів
навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження дата затвердження 2017 р. Випадків визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО, за даною ОП не виявлено.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та
Положенням про порядок визнання у Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих
в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Університет може визнати
результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Для
визнання результатів навчання у неформальній освіті за розпорядженням декана створюється предметна комісія,
яка формує протокол, у якому міститься висновок про зарахування чи незарахування відповідної дисципліни. Під
час зустрічі ЕГ із здобувачами (Демко А.В.), повідомила, що здобувачі ВО ознайомлені із процедурою але випадків
застосовування на ОП не було. ЕГ встановила, що визнання результатів навчання неформальної освіти
розповсюджується лише на обов’язкові компоненти ОП. Це накладає обмеження на студентоцентрований підхід з
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формування індивідуальної траєкторії навчання. Також аналізом робочих навчальних програм дисциплін ЕГ не
знайшла відображення у результатах оцінювання з дисципліни можливостей визнання результатів неформальної
освіти. Звернень до адміністрації ЗВО від здобувачів вищої освіти щодо питання визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання для вступників є прозорими та зрозумілим і враховують особливості даної ОП. 2.
Існує чіткій та зрозумілий алгоритм визнання результатів навчання отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності, який регламентується опублікованим на офіційному сайті положенням. 3. Правила
прийому, ОПП та програми вступних випробувань (на базі МС) є досить чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень і розташовані на офіційному порталі ЗВО. Обмежень чи привілеїв щодо доступу до
навчання на ОП не виявлено. 4. Позитивною практикою є прийняте Положення про порядок визнання в КНУ
результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти.

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

1. ЕГ встановлено, що програма фахового випробування для прийому на навчання за ступенем «бакалавр» на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» не має підписів і дати затвердження. Також в програмі не
наведено приклад білету та результати оцінювання. 2. Неформальна освіта обмежується тільки нормативними
дисциплінами. 3. В робочих програмах дисциплін відсутній опис врахування результатів неформальної освіти. 4.
Здобувачі ВО не звертаються за консультацією стосовно академічної мобільності. Рекомендації: 1. Рекомендуємо
Гаранту ОП 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. ЕГ пропонує навчальному відділу переглянути форму для складання
РНП/Силабусів з метою опису процедур врахування результатів неформальної освіти. 4. ЕГ рекомендує провести
заходи, що спрямовані на мотивацію здобувачів вищої освіти щодо перспектив участі у програмах академічної
мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

В КНУ діють чіткі та зрозумілі Правила прийому, які враховують особливості ОП. Правила є прозорими, відкритими
та доступними для всіх учасників освітнього процесу. ЕГ прийшла до висновку встановити рівень відповідності В за
критерієм 3. Експертна група вважає, що виявлені недоліки не є суттєвими і можуть бути виправлені найближчим
часом.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Освітній процес за ОП базується на Положенні про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Експертною групою проаналізовано зміст робочих програм та
навчальних планів, проведено інтерв’ювання фокус-груп стосовно форм та методів навчання викладання. Аналіз
інформації, яка наведена в табл. 1 самооцінювання свідчить про те, що під час навчання використовують традиційні
методи викладання лекційного матеріалу із застосуванням допоміжних мультимедійних засобів. В період дії
карантину, під час епідемії Covid-19, аудиторна робота перенесена в онлайн простір (G Suite та Moodle через модуль
«Освітній портал») та має різноманітні форми спілкування здобувачів та викладачів між собою задля досягнення
головної мети – програмних результатів навчання. Студенти мають можливість формування індивідуальної
траєкторії навчання, що регламентується Положенням про формування здобувачами Криворізького національного
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університету індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Свою обізнаність з
цього питання вони підтвердили під час зустрічі 24.02.2021 р. Наведена практика повною мірою використовується і
для заочної форми навчання. Наведені методи та форми навчання, які використовуються викладачами на освітній
програмі, дозволяють досягти програмних результатів навчання. Це свідчить про гнучкість та студентоцентрований
підхід до навчання й дотримання принципів академічної свободи з урахуванням інтересів саме здобувачів.
Виконання практичних та лабораторних робіт під час карантину здійснюється в ЗВО. Здобувачі мають змогу
самостійно обрати керівника технологічної/інженерної практики, навчальні дисципліни із вільного вибору, що
відповідає принципам академічної свободи. Під час зустрічі із здобувачами ВО та випускниками встановлено,
опитування заінтересованих стейкхолдерів відбувається у формі анкетування 1 раз на рік. ЕГ надано скан-копії
анкет студентів. Аналіз результатів анкетування (https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vTMjgEMsnTSQdFOpj2xv17MDFQUNjAVPSLuok0LzrQ6Uy5FfeNRunuVd8tk_8-LHFtiD2iISlWzgtHd/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g7709da546a_0_308) підтверджує їх задоволеність методами
викладання та організацією освітнього процесу. За результатами анкетування та пропозиції від стейкхолдерів
враховано в ОП у вигляді переведення лабораторних робіт у практичні заняття з метою набуття практичних навиків.
ЕГ надано підтвердження, що здобувачі ВО через «Освітній портал» вільно мають можливість обрати необхідний
освітній компонент, відповідно до індивідуальної траєкторії навчання. Таким чином, експертна група зазначає, що
форми та методи навчання в достатній мірі відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, принципам
академічної свободи, дають змогу досягти цілей та програмних результатів навчання.

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).

Експертною групою проведено аналіз робочих програм навчальних дисциплін освітніх компонентів, які
викладаються на цій освітній програмі (табл. 1). В КНУ працює бібліотека, наповнюваність інформаційного фонду
якої відповідає змісту та предмету вивчення цієї ОП (наявні актуальні періодичні видання, великий книжковий
фонд монографій, підручників та навчальних посібників). Спілкування з фокус-групою здобувачів показало, що
викладачі на першому занятті знайомлять їх з метою, змістом, очікуваними результатами навчання та критеріями
оцінювання освітніх компонентів ОП, які вони починають вивчати. Цей факт був підтверджений під час зустрічі з
НПП, які викладають на цій ОП, де Бабаєвська О.В., Костіна Л.С. та Шаповалов В.А. на прикладах своїх дисциплін
розповіли, яким чином відбувається інформування студентів щодо цілей та результатів навчання, а також з
детальним роз’яснення РСО. Результати анкетування здобувачів ВО повною мірою збігаються із результатами
опитування фокус-груп під час зустрічі із ЕГ. Це свідчить, що студенти обізнані щодо змісту та програмних
результатів в межах кожної окремої навчальної дисципліни, а також володіють інформацією щодо загальних та
фахових компетентностей, які вони отримують, вивчаючи навчальні дисципліни, передбачені ОП. Детальний аналіз
РНП та Силабусів (Табл. 1) показав, що не всі дисципліни мають повний опис системи оцінювання, а носять лише
поверхневий характер. Наприклад «Філософія», має індивідуальне завдання 10 год., але відсутнє його оцінювання.
Також ЕГ відзначає, що принаймні ця ж дисципліна має повноцінний опис у вигляді Силабусу із дотриманням
вимог щодо політики та процедури академічної поведінки та етики. ЕГ рекомендує Гаранту ОП звернути увагу
стосовно деталізації опису РСО у навчальних дисциплінах.

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

Під час реалізації ОП в КНУ забезпечується поєднання навчання і досліджень, які проводяться під керівництвом
викладачів кафедр у напрямку їх наукової діяльності. На ОП поширено дослідження, пов’язані з виконанням
навчальних завдань і науково-дослідних тем, студентські науково-практичні гуртки (ЕГ надані Наказ на створення
гуртків, склад гуртків), написання курсових проєктів і кваліфікаційних робіт. Поєднання навчання відбувається під
час виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень за тематикою навчальних дисциплін;
проведення лабораторних і практичних занять, побудованих на принципах поєднання стандартних робіт і робіт з
елементами досліджень та аналізу На кафедрі постійно діє наукова школа «Розвиток технологій підготовки
сировини до металургійної переробки» під керівництвом професорів Губіна Г.В. і Савельєва С.Г. в рамках чого діють
науково-практичні гуртки «Металург і Я» і «Художнє та ювелірне литво». Під час зустрічі з ЕГ здобувачі та
випускники наголосили, в гуртках вони ознайомлюються з основними напрямами науково-технічного прогресу,
впровадження досягнень; з методами планування і організацією науково-дослідної роботи; вивчення методики та
засобів самостійного вирішення наукових проблем за обраною спеціальністю. Такий підхід забезпечує участь
здобувачів у всеукраїнських олімпіадах зі спеціальності «Металургія» та Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з металургії. Аналіз сайту кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-
%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8) підтвердив здобутки студентів за різними науковими
напрями діяльності кафедри, що ще раз підтверджує практику поєднання навчання через дослідження. Здобувачі
приймають активну участь у публікаціях на науково-практичних конференціях. ЕГ встановила, що поєднання
навчання і досліджень відбувається шляхом участі у наукових заходах, що проводить Криворізький національний
університет, а також інші вітчизняні заклади вищої освіти. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти, останні
підтвердили, що їм надається інформація щодо проведення наукових заходів та можливої участі в них. КНУ у цілому
забезпечує поєднання цілей програми та процесу викладання і навчання за ОП із науковими дослідженнями.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Спілкування з роботодавцями підтвердило їх задоволеність змістом освітніх компонентів. За результатами бесіди із
науково-педагогічним персоналом встановлено, що викладачі використовують для викладання дисциплін циклу
фахової підготовки матеріали, які спираються на останні наукові досягнення в області металургії, а також на
результати своїх наукових пошуків. За інформацією наданою Гарантом, оновлення змісту освітніх компонентів
зазвичай відбувається за ініціативою лектора на початку поточного навчального року або за зверненням до групи
забезпечення заінтересованих осіб. Експертна група ознайомилась з методичним забезпеченням, розглянула робочі
навчальні програми та оцінила зміст навчальних посібників, які використовуються на цій ОП та дійшла наступного
висновку, що інформація, яка подається здобувачам під час вивчення окремих компонентів за цією ОП є
актуальною та складена на основі останніх наукових досягнень у галузі металургії. Таким чином, встановлено факт
виконання вимог цього підкритерію в повному обсязі. ЕГ надано підтвердження (протоколи групи забезпечення),
що НПП кафедри (результати дисертаційного дослідження Бабошко Д.Ю. використано для виконання
розрахунково-графічної роботи з дисципліни ОК23 і для розширення змісту конспекту лекцій з дисципліни ОК16,
розширено та доповнено конспект лекцій і практичні роботи освітніх компонентів ОК25 Хіноцька А.А., Кондратенко
М.М. видано довідник «Допуски і посадки», а матеріалами навчального посібника «Основи наукових досліджень та
техніка експерименту» (автори: Бережний М.М. і Кондратенко М.М.) оновлено зміст освітньої компоненти ОК34. За
результатами стажування Савельєва С.Г. у Varna University of Management є покращення візуалізації ілюстративного
матеріалу ОК22 з використанням новітніх 3D-технологій, Кондратенко М.М. – видання конспекту лекцій з ОК21,
Ярош Т.П. – видання конспекту лекцій з ОК16. Матеріали статей авторських колективів викладачів кафедри
МЧМЛВ «Sustainable development of the steel plate hot rolling technology due to energy-power process parameters
justification», «Analysis and synthesis of factors determining the sintering speed of sinter chargе», «Investigation of the
Influence of Electro-Impulse Current on Manganiferous Liquid-Alloy», які опубліковані у виданнях, що індексуюються в
науково-метричній базі Scopus, використано під час оновлення змісту ОК24, ОК25 Аналіз робочих програм
дисциплін та Силабусів дозволяє стверджувати, що оновлення змісту освітніх компонентів відбувається під час
оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, базуючись на результатах моніторингу та періодичного
перегляду ОП. Оцінювання оновлення змісту відбувається серед здобувачів через анкетування «Якість освітнього
процесу». Недоліком таких опитувань є мала кількість питань, що не дає змогу в повній мірі оцінити рівень
задоволеності якістю оновлення змісту освітніх компонентів.

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

В КНУ діє Концепція розвитку міжнародного співробітництва (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf),
працює відділ міжнародного співробітництва, який координує співпрацю з закордонними партнерами університету
(університетами, науково-дослідними центрами, підприємствами та іншими організаціями) та надає інформаційну
підтримку та документальне забезпечення міжнародної мобільності студентів і співробітників університету. На
третьому курсі за ОП «Металургія» навчається студент-іноземець Мадімба Кабвенде Марк. Під час зустрічі з ЕГ
(зустріч №3 з НПП) встановлено факт, що на кафедрі запроваджено захист робіт на іноземній мові. Випускники
(зустріч №11) надали підтвердження, що мають пропозиції до Гаранта ОП підвищити кількість годин для вивчення
професійної іноземної мови. Викладачі Саітгареєв Л.Н. і Савельєв С.Г. після лінгвістичного стажування отримали
сертифікати з володіння англійською мовою на рівні В2 (http://surl.li/kien). Здобувачі освіти відвідали презентацію
Еразмус+ у рамках заходу «Дні кар’єри ЄС», який відбувся в 2019 р. у м. Кривий Ріг, і вебінар «Болонський процес та
міжнародна академічна мобільність» у 2020 р., де отримали інформацію щодо участі в міжнародних академічних
програмах і перспектив розвитку інтернаціоналізації та забезпечення якості вищої освіти. КНУ активно залучає
здобувачів та викладачів до міжнародного співробітництва. Під час спілкування з Гарантом ОП та адміністративним
персоналом (Кругленко Л.В.), викладачами та здобувачами, експертна група встановила наступне: - викладачі та
здобувачі приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях; забезпечено безкоштовний доступ
для всіх учасників навчального процесу до ресурсів баз даних Scopus, інформаційної платформи Web of Science;
науково-педагогічні працівники, які викладають на цій ОП мають публікації у журналах, які індексуються у
авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science; інформація про можливості участі у
міжнародних проектах, конкурсах тощо є доступною для здобувачів на офіційному сайті КНУ. На жаль, ЕГ відзначає
відсутність здобувачів, які залучені до міжнародної академічної мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Здобувачі ВО мають вільний доступ до інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання результатів академічної діяльності. 2. Застосування онлайн платформ G Suite та
Moodle свідчить про позитивну практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час
дистанційного та змішаного навчання та є фактом студентоцентрованого підходу. 3. КНУ забезпечує поєднання
навчання через дослідження під час реалізації освітньої програми. 4. На ОП «Металургія» НПП через підвищення
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професійної майстерності систематично оновлюють зміст освітніх компонентів, здобувачі ВО мають online доступ до
змісту освітніх компонентів. 5. Здобувачі ВО вносять пропозиції у сфері організації освітнього процесу, що є
свідченням студентоцентрованого підходу та відповідності принципам академічної свободи.

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

1. Низька залученість здобувачів ВО до міжнародної співпраці. 2. Не всі освітні компоненти мають деталізований
опис критеріїв оцінювання. 3. Кафедра під час анкетування використовує вузьконаправлені анкети з малою
кількістю питань. Рекомендації: 1. Центру міжнародних зв’язків надавати консультативну допомогу здобувачам ВО
щодо перспектив участі у Міжнародній академічній мобільності. 2. НМВ та Гаранту ОП звернути увагу на
врахування виконання індивідуальних завдані в системі оцінювання. 3. ЕГ рекомендує Гаранту ОП створювати
анкети, які мають вміщувати не тільки вузькі, а й розгорнуті але і різні за своєю природою запитання.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання сприяють отриманню знань здобувачами ВО, зміст освітніх компонент оновлюються
щороку за участі зацікавлених сторін. ОП загалом відповідає визначеному критерію за рівнем B, а вищезазначені
недоліки не є суттєвими. Надані експертною групою рекомендації потребують втілення у найближчій перспективі.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються Положенням про організацію освітнього
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти наведені у описах освітньої програми та навчальних дисциплін, силабусах за кожним
освітнім компонентом ОП (https://mchmlv.knu.edu.ua/робочi-програмибакалаврат) та доводяться до відома
здобувачів ВО лектором на початку викладання дисципліни та викладені на сайті кафедри. В умовах карантинних
обмежень інформація здобувачам вищої освіти додатково доводилась викладачами через платформи дистанційного
навчання та соцмережі. Порядок повторного проходження контрольних заходів в КНУ регламентується
Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Спілкуванням зі студентами встановлено, що вони заздалегідь ознайомлюються з контрольними заходами та
критеріями оцінювання щодо всіх освітніх компонентів ОП, в тому числі і в умовах карантину. Форми і методи,
своєчасність і доступність інформації про навчальні дисципліни студентів задовольняють. Зауважень з боку
студентів щодо форм та процедури проведення контрольних заходів не висловлено. Перед семестровим контролем
форми та методи додатково доводяться на консультації. Такий підхід дозволяє встановити досягнення результатів
навчання здобувачем по кожному освітньому компоненту. ЕГ встановила відсутність практики покращання оцінки
за модулем через додаткові бали, що унеможливлює підвищення екзаменаційної оцінки. Обізнаність за даним
підкритерієм підтвердилася під час спілкування ЕГ із здобувачами ВО, випускниками та НПП.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання регламентуються Положенням про організацію освітнього
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти наведені у описах освітньої програми та навчальних дисциплін, силабусах за кожним
освітнім компонентом ОП (https://mchmlv.knu.edu.ua/робочi-програмибакалаврат) та доводяться до відома
здобувачів ВО лектором на початку викладання дисципліни та викладені на сайті кафедри. В умовах карантинних
обмежень інформація здобувачам вищої освіти додатково доводилась викладачами через платформи дистанційного
навчання та соцмережі. Порядок повторного проходження контрольних заходів в КНУ регламентується
Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf).
Спілкуванням зі студентами встановлено, що вони заздалегідь ознайомлюються з контрольними заходами та
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критеріями оцінювання щодо всіх освітніх компонентів ОП, в тому числі і в умовах карантину. Форми і методи,
своєчасність і доступність інформації про навчальні дисципліни студентів задовольняють. Зауважень з боку
студентів щодо форм та процедури проведення контрольних заходів не висловлено. Перед семестровим контролем
форми та методи додатково доводяться на консультації. Такий підхід дозволяє встановити досягнення результатів
навчання здобувачем по кожному освітньому компоненту. ЕГ встановила відсутність практики покращання оцінки
за модулем через додаткові бали, що унеможливлює підвищення екзаменаційної оцінки. Обізнаність за даним
підкритерієм підтвердилася під час спілкування ЕГ із здобувачами ВО, випускниками та НПП.

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентована Положенням про організацію освітнього процесу в
КНУ. Даний документ доступний усім учасникам освітнього процесу на офіційному сайті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). В той же час на офіційних ресурсах Порядок оцінювання знань
здобувачів в ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) –
2014 р. затвердження. Організація атестації здобувачів вищої освіти та правила їх проведення у КНУ
регламентуються Положенням про екзаменаційні комісії КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf) –
2015 р. затвердження. Об’єктивність викладачів під час проведення контрольних заходів регулюється Положення
про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності
посадових осіб Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та
Кодексом академічної доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Критерії оцінювання
регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Положення про анкетування здобувачів вищої освіти КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf) визначає обов’язковість з’ясування думки здобувачів вищої освіти
щодо неупередженості екзаменаторів, дотримання процедур запобігання і врегулювання конфлікту інтересів при
здійсненні контрольних заходів. У разі незгоди з оцінкою здобувач вищої освіти має право подати в день
оголошення оцінки або наступного робочого дня декану письмову апеляцію, вказавши конкретні причини незгоди з
оцінкою. Декан із завідувачем кафедри та екзаменатором, залучаючи, в разі необхідності, інших фахівців, розглядає
апеляцію і повідомляють здобувачу ВО про результати розгляду. Онлайн зустріч з НПП, здобувачами за даною ОП
засвідчила обізнаність всіх учасників освітнього процесу з правилами проведення контрольних заходів, процедурах
та порядку оскарження результатів КЗ або повторного проходження. Чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання
навчальних досягнень, процедур оскарження результатів контрольних заходів підтверджується позитивними
результатами опитування здобувачів вищої освіти за допомогою анкетування, що, в свою чергу, підтвердилося
також на відповідних зустрічах з здобувачами вищої освіти за цією ОП. Під час спілкування із здобувачами ВО та
самоврядуванням ЕГ з’ясувала, що вони знають як діяти при виникненні конфлікту з викладачем з приводу оцінки
або особистісних непорозумінь. Студентське самоврядування та Рада молодих вчених підвередили наявність, в
університеті скриньки довіри, де учасники освітнього процесу можуть анонімно донести необхідну інформацію, але
за останній час випадків звернення з приводу конфліктних ситуацій або оскарження результатів контрольних
заходів на даній ОП не виникало.

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.

Навчальний заклад постійно популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти та викладачів.
Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані у Кодексі академічної
доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Також у своїй роботі викладачі ОП керуються
положеннями Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної
доброчесності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Основні засади врегулювання конфліктів інтересів
врегульовані Антикорупційною програмою КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Антикорупція/Антикорупційна%20програма%20(нова%20редакція).pdf) та
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), де висвітлені процедури забезпечення якості освіти; система та
механізми забезпечення академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання
здобувачів освіти. 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. Спілкування ЕГ з викладачами та адміністративним
персоналом підтвердило, що в якості інструментів протидії порушенням академічної доброчесності на ОП
використовується чітке інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату. Необхідно
відзначити, що перші захисти кваліфікаційних робіт відбудуться 2022 р. Під час зустрічей із добувачами
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встановлено, що вони не обізнані щодо процедури перевіряння робіт на плагіат. Протягом звітного періоду
порушень академічної доброчесності за ОП виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів наведені у описах освітньої програми та
навчальних дисциплін, силабусах за кожним освітнім компонентом ОП та доводяться до відома здобувачів освіти
лектором на початку викладання дисципліни та є у вільному доступі. В умовах карантинних обмежень інформація
здобувачам вищої освіти додатково доводилась викладачами через платформи дистанційного навчання та
соцмережі. 2. Серед здобувачів та НПП популяризується політика академічної доброчесності, в ЗВО розроблені та
запроваджені механізми нормативного та інформаційного забезпечення внутрішньої системи управління якістю
освітньої діяльності та вищої освіти. 3. Регулярно проводиться анкетування здобувачів вищої освіти, щодо
впровадження політики академічної доброчесності та роз’яснення про форму контрольних заходів та критеріїв їх
оцінювання, донесення інформації щодо них, тощо.

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

1. ЕГ виявлено, що Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і магістерських
робіт затверджені 2014 р., що є неприпустимим в роботі НМВ. 2. Під час спілкування ЕГ здобувачами ВО не
встановила факт обізнаності щодо майбутньої перевірки кваліфікаційних робіт. 3. ЕГ встановила відсутність
практики покращання оцінки за модулем через додаткові бали, що унеможливлює підвищення екзаменаційної
оцінки. Рекомендації: 1. НМВ переглянути та оновити Загальні вимоги та правила оформлення текстових та
графічних студентських і магістерських робіт з детальним описом процедури перевірки на академічну доброчесність.
2. Гаранту ОП та Центру якості освіти рекомендуємо для здобувачів першого рівня ВО запровадити заходи щодо
роз’яснення процедур академічної доброчесності під час виконання кваліфікаційних робіт. 3. ЕГ рекомендує НМВ
переглянути Методичні рекомендації стосовно запровадження процедури підвищення оцінки через додаткові бали у
семестровому оцінюванні.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає визначеному критерію з недоліками, що не є
суттєвими, які можна виправити найближчим часом. ЕГ відмічає добре розуміння правил проведення та форм
контрольних заходів, їх критеріїв оцінювання, що завчасно оприлюднюються; популяризацію та дотримання
академічної доброчесності серед здобувачів та НПП. Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики ЕГ вважає,
що ОП за Критерієм 5 відповідає рівню B.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Під час онлайн зустрічі із фокус-групою науково-педагогічних працівників встановлено, що всі викладачі, які
залучені до викладання спеціальних дисциплін свого часу закінчили КНУ і захистили кандидатські та докторські
дисертації по металургії також встановлено, що викладачі, які залучаються до керівництва практики, мають
науковий ступінь (доктор технічних наук, кандидат технічних наук). Крім того, під час бесід з науково-
педагогічними працівниками, аналізу їх РНП/Силабусів було встановлено, що велика частина підручників і
навчальних посібників створена викладачами кафедр КНУ. Аналіз показників кваліфікації викладачів, задіяних у
реалізації освітньої наукової програми, зокрема виконання вимог ліцензійних умов, наукових публікацій, захисту
дисертацій, участі у конференціях свідчить про те, що висока професійна кваліфікація викладачів освітньої
програми забезпечує визначені цілі та програмні результати навчання. Протягом останніх 5 років всі НПП мають
наукові публікації (табл. 1) за профілем своєї діяльності, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of
Science та фахових видань України, проте це не вказано у профілях НПП на вебсторінці кафедри. Таким чином ЕГ
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засвідчує, що всі викладачі, які задіяні до реалізації освітньої програми повною мірою забезпечують 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.

Конкурсний добір викладачів для забезпечення освітнього процесу регламентовано Положенням про порядок
проведення конкурсного відбору та укладання трудових договорів (контрактів) з науково-педагогічними
працівниками КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf), Законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Кодексом законів про працю України. Метою конкурсу є добір науково-педагогічних працівників, які
викладають навчальні дисципліни на високому методичному рівні, вільно володіють державною мовою, мають
науковий ступінь та/або вчене звання (бажано), відповідають вимогам п.30 Ліцензійних вимогам провадження
освітньої діяльності. Під час розмови із представником відділу кадрів (Зайцева Н.М.) було з’ясовано, що добір
кандидатів на посаду викладача відбувається згідно даного положення, а саме ректор видає наказ, після цього
робиться відповідне оголошення на офіційному веб-сайті університету та публікація в місцевій газеті. Для перевірки
відповідності документів, поданих претендентами на заміщення вакантних посад НПП умовам оголошеного
конкурсу наказом ректора створюється конкурсна комісія, яка діє протягом календарного року. обрання на посаду
відбувається на засіданні кафедри, вченої ради факультету. Така процедура є прозорою і забезпечує академічну та
професійну відповідність викладачів. При доборі науково-педагогічних працівників враховується рейтинг його
наукової та професійної активності, визначений відповідно до Положення про визначення рейтингу структурних
підрозділів, науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів та докторантів КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf – 2017 р.) та оцінка його професійних якостей студентами, визначена
відповідно до Положення про анкетування здобувачів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf). Результати
спілкування з академічним та адміністративним персоналом підтвердили, що конкурси на заміщення вакантних
посад викладачів проводяться кожні 5 років, з урахуванням специфічних вимог, висунутих випусковою кафедрою до
кваліфікації викладачів для реалізації конкретних компонентів освітньої програми. Під час спілкування із фокус-
групами ЕГ встановлено, що думка здобувачів під час анкетування не може впливати на термін дії контракту НПП.

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

Прикладом залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти
спеціальності 136 «Металургія» може служити тісна співпраця випускових кафедр КНУ з ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ПраТ «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат». Представники підприємств приймають активну участь в формуванні змісту ОП з урахуванням
актуальних проблем металургійного виробництва. До організації освітнього процесу залучені роботодавці, що
підтверджено на зустрічі №7. У процесі спілкування з’ясовано, що вони приймали участь у формуванні змісту
освітньої програми на етапі її створення, а їхні підприємства забезпечують проведення практики для здобувачів ВО.
Також встановлено, що д.т.н., проф. Лялюк В.П з 2017 працює за сумісництвом на кафедрі МЧМЛВ, а також
встановлено, що Директор ДП «ГПІ «Кривбаспроект» Перегудов В.В., начальник аглоцеху ПрАТ «Південний ГЗК»
заслужений металург України Мартиненко В.А. та керівник наукової групи ТОВ «НВП Гонта-Технологія», канд.
техн. наук, ст. наук. співробітник Петров А.В. брали участь у проведенні занять,лекцій-дискусій та практичних робіт.
Під час зустрічі з фокус-групами (зустріч №3 та №7) підтвердили активну участь своїх представників підприємств
до реалізації освітнього процесу на ОП. Роботодавці залучаються до розробки ОП та оцінювання навчальних планів.
На їх замовлення викладачі задіяні до виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт. Дана співпраця також
була підтверджена під час зустрічі із роботодавцями. ЕГ встановлено, що здобувачі не залучаються до співпраці з
виконання різноманітних договорів з оплатою.

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

Під час спілкування з НПП (зустріч №3) встановлено, що д.т.н., проф. Лялюк В.П. (ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг») на постійній основі залучається до викладання профільних дисциплін. Завідувачем кафедри та Гарантом ОП
залучаються провідні фахівці-практики для проведення лекцій-тренінгу для здобувачів ВО та НПП кафедри на яких
обговорюються актуальні проблеми металургійного виробництва, працевлаштування випускників, вирішуються
питання практичного характеру. Під час зустрічі зі здобувачами ВО, вони підтвердили таку співпрацю але
наголосили, що під час карантинних обмежень такі зустрічі проходять у дистанційному режимі. До реалізації
освітнього процесу на ОП залучені співробітники, які мають вагомий досвід наукової роботи в цій установі.
Гарантом ОП надано підтвердження графіку таких заходів, що розміщено на сайті кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F).
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Під час проведення експертизи та онлайн інтерв’ювання викладачів було з’ясовано, що для підвищення
професійного розвитку в академії створено Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-bezperervnoi-osvity), що здійснює свою діяльність згідно Положення про
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). Відповідно до цього Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників КНУ забезпечується підвищення кваліфікації та стажування
(НПП) не рідше як один раз на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати. Метою підвищення
кваліфікації та стажування є вдосконалення професійної підготовки НПП шляхом поглиблення і розширення
професійних знань, умінь і навичок, набуття ними досвіду виконання додаткових обов’язків та завдань, пов’язаних з
їхньою професійною діяльністю. Викладачі ОП протягом останніх років проходили підвищення кваліфікації за
профілем ОП та відповідно до Плану підвищення кваліфікації у провідних вітчизняних та закордонних ЗВО.
Викладачі, які забезпечують освітній процес за ОП беруть участь у науково-практичних конференціях. Більшість
викладачів проходять стажування на промислових підприємствах регіону за фахом своєї діяльності, Савельєв С.Г. та
Саітгареєв Л.Н. отримали сертифікат з англійської мови рівня В2. Під час спілкування з адміністративним
персоналом та допоміжними службами ЕГ не встановлено факт врахування підвищення професійної майстерності
через неформальну освіту.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В КНУ діє комплексна система заохочення НПП до розвитку викладацької майстерності, елементи якої визначені в
Статуті КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Колективному договорі
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf), Положенні про визначення рейтингу структурних підрозділів,
НПП, наукових співробітників, аспірантів та докторантів КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf),
Правилах внутрішнього трудового розпорядку КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF). Розвиток
викладацької майстерності, фахове зростання та педагогічне самовдосконалення викладачів ОП здійснюється під
час навчально-практичних семінарів, що регулярно проводяться центром післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації кадрів КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf), за результатами обміну досвідом при
взаємовідвідуваннях занять, враження та рекомендації щодо яких фіксуються у Журналі взаємовідвідувань та
обговорюються на засіданнях методичних семінарів. Під час онлайн спілкування з адміністрацією, НПП,
представниками допоміжних (сервісних) структурних підрозділів, а також у ході вивчення матеріалів самоаналізу та
офіційного веб-сайту КНУ було встановлено, що в КНУ існує порядок надання премій, матеріальної допомоги та
заохочення НПП та інших працівників, відповідно до діючого законодавства.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Виконання вимог ліцензійних умов, наявність наукових публікацій у періодичних виданнях України та
наукометричних базах, захист дисертаційних робіт, участі у конференціях свідчить про те, що висока професійна
кваліфікація викладачів освітньої програми забезпечує визначені цілі та програмні результати навчання, а
професорсько-викладацький склад, задіяний за даною ОНП, спроможний якісно викладати навчальні дисципліни.
2. Існує тісний зв’язок кафедри з підприємствами регіону. 3. Наявне та реалізується Положення про матеріальне
заохочення науково-педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників КНУ.

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

1. Керівництво ЗВО не враховує думку здобувачів ВО стосовно термінів укладання контрактів із НПП 2. Підвищення
професійної майстерності НПП не враховує результати неформальної освіти. 3. ЕГ встановлено, що здобувачі не
залучаються до виконання різноманітних договорів з оплатою. Рекомендації: 1. ЕГ пропонує розробити Положення
для врахування думки здобувачів ВО під час укладання контрактів з НПП. 2. Рекомендуємо доопрацювати
Положення задля врахування результатів підвищення професійної майстерності НПП через неформальну освіту. 3.
НПП кафедри поширити практику залучення здобувачів ВО до виконання наукових робіт з оплатою.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи позитивні практики та сильні сторони, ЕГ вирішила, що ОП «Металургія» та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідає визначеному критерію за рівнем В з недоліками, що не є суттєвими.

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.

ЕГ розглянуто відомості самоаналізу та проведено відео-екскурсії в режимі прямої трансляції наявних лабораторних
і навчальних приміщень. Визначення рівня навчально-методичного забезпечення ОП відбувалося за рахунок
інтерв’ювання груп відповідних стейкхолдерів, в результаті чого встановлено наступне. Наповнення навчальних
аудиторій і лабораторій кафедри є достатнім за кількістю обладнання, що дозволяє досягти зазначених у ОП цілей і
програмних результатів. Наявні лабораторії, які оснащені різноманітними оснащенням. Рівень навчально-
методичного забезпечення ОП здійснюється за рахунок систематичного оновлення підручників, методичних
вказівок та монографій. Варто зазначити, що додатковим джерелом матеріально-технічного забезпечення ОП є
достатньо організована практика. Базами практики є підприємства регіону: ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»
ТОВ «Метінвест-КРМЗ» ТОВ «Ливарно-механічний завод», що підтвердили стейкхолдери під час зустрічей (№4,
№7 та №11 24-25.02.2021 р.), які мають досить значний об’єм відповідного обладнання та фахівців із значним
практичним досвідом. Експертній групі, під час інтерв’ювання випускників, було надано побажання щодо
необхідності поступового оновлення матеріальної бази ОП на кафедрі, що зумовлено процесами модернізації та
удосконалення металургійної галузі. ЕГ ознайомилась з сайтом бібліотеки університету та пересвідчилась у
наявності навчальної літератури за тематикою ОК ОП, наукової літератури та періодичних видань. Інтерв’юванням
здобувачів та випускників (зустріч №4, №11) встановлено, що університет забезпечує їх і доступом до електронної
бібліотеки. ЗВО має гуртожиток, інтерв’ювання здобувачів (зустріч №4 Рудницька О.А.) показало задоволеність
умовами проживання. Всі комп’ютерні аудиторії мають підключення до мережі Інтернет та забезпеченні необхідним
програмним забезпеченням (ЕГ надано скан-копії ліцензійних договорів на використання ПЗ). До процесу
оновлення матеріально-технічної бази ОП залучені роботодавці. Матеріально-технічна база підтримується на
високому рівні для досягнення очікуваних результатів навчання. Під час бесіди ЕГ з фокус-групою здобувачів ВО,
останні зазначили, що, на їх думку, матеріально-технічна база ОП на сьогодні заслуговує оцінку «відмінно» – Wi-Fi
з доступом до Інтернету є по всій території університету, в усіх комп’ютерних лабораторіях оновлена комп’ютерна
техніка, використовується сучасне програмне забезпечення. Навчально-методичні матеріали, розроблені
викладачами з кожної навчальної дисципліни, мають практико-орієнтовний характер та знаходяться у вільному
онлайн-доступі (G Suite for Education) для студентів. Експертна група підтверджує наявність добре розвиненої
інфраструктури, в тому числі комп’ютерної та спеціалізованих лабораторій, бібліотеки, спортивного майданчика,
тренажерної зали, гуртожитку.

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.

Результати аналізу й співставлення даних, отриманих під час інтерв’ювання фокус-груп здобувачів вищої освіти,
представників студентського самоврядування, академічного та адміністративного персоналу з’ясовано, що учасники
освітнього процесу мають безоплатний доступ до всієї інфраструктури та інформаційних ресурсів КНУ необхідних
для навчання, викладацької та наукової діяльності. Користування бібліотекою, комп’ютерною технікою, інтернетом
також є безоплатним для всіх учасників освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти під час інтерв’ювання
підтвердили, що на платній основі їм надається тільки послуга щодо проживання у гуртожитку, яка не пов’язана
безпосередньо із використанням інфраструктури й інформаційних ресурсів ЗВО в межах освітнього процесу, а
вартість її є цілком доступною. Під час співбесіди з допоміжними структурними підрозділами з’ясувалося, що у
гуртожитку студенти не забезпечені безоплатним доступом до мережі інтернету. Навчальні корпуси та гуртожитки
університету підключені до мережі інтернет, зокрема за допомогою вільного Wi-Fi доступу. У вільному доступі є
конференц-зали які мають мультимедійне обладнання для проведення нарад, відкритих лекції, семінарів тощо, а
також системи для проведення відеоконференцій. Усі необхідні навчальні та нормативні матеріали знаходяться у
вільному та безкоштовному доступі для здобувачів вищої освіти та співробітників університету у бібліотеці
(http://lib.knu.edu.ua/), яка має доступ до бази даних Web of Science. Надається відкритий доступ до електронного
архіву-репозитарію (http://ds.knu.edu.ua/). Функціонують спортивні та тренажерні зали, в які і студенти, і викладачі
мають безоплатний доступ. Варто відзначити, що КНУ має укладений договір з GSuite, за рахунок чого викладачі і
студенти безоплатно використовують Google Classroom та Google Meets для організації освітнього процесу

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.
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Матеріальні умови навчання є задовільними, взаємовідносини студентів із викладачами ґрунтуються на принципах
взаємоповаги. На основі огляду матеріально-технічної бази та інтерв’ювання фокус- груп експертна група
встановила, що освітнє середовище є цілком безпечним для життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.
Безпекою життєдіяльності у навчальних корпусах та гуртожитках Університету опікується відповідний структурний
підрозділ, призначено посадових осіб відповідальних за пожежну безпеку. Для здобувачів університетом створено
якісно облаштований простір для виконання самостійної роботи, спілкування, проведення заходів. Представники
студентського самоврядування під час співбесіди інформували про участь здобувачів у численних культурно-
масових та спортивних заходах, що підтверджується відповідними публікаціями на веб-сайті чи соцмережах КНУ. У
Стратегії розвитку Університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) чітко висвітлено питання
безпечності життя та здоров’я здобувачів. Візуальний огляд дає підстави стверджувати, що керівництво КНУ
приділяє значну увагу облаштуванню комфортного та безпечного освітнього середовища та дбає про задоволення
різноманітних потреб здобувачів. Здобувачі повідомили про наявність достатніх умов для задоволення їхніх освітніх
і позаосвітніх потреб, інтересів, а також оцінили освітнє середовище як безпечне для їх життя і здоров’я. Зауважень і
скарг експертній групі під час співбесід не висловлювали. Під час зустрічей із №9 та №10 ЕГ встановила, що в
університеті приділяється увага розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов здобувачів і співробітників:
діє спортивний комплекс, їдальня, облаштовується кімната матері та дитини, існує спортивно-оздоровчий табір у
смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря. Для забезпечення житлом студентів з інших міст є гуртожитки. Для
виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в університеті обладнано
скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також проводяться систематичні зустрічі з
представниками студентського самоврядування, опитування. Органи студентського самоврядування
(http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya) та Рада молодих вчених (http://www.knu.edu.ua/rada-
molodyh-vchenyh) спільно з керівництвом університету працюють над створенням комфортного освітнього
середовища. Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ проводяться опитування здобувачів та викладачів
щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity). Учасники всіх фокус-груп звертали увагу на те, що в КНУ сформований сприятливий
морально-психологічний клімат.

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

Здобувачі під час зустрічі запевнили ЕГ, що вони відчувають підтримку з боку університету із різних питань шляхом
надання безоплатних та своєчасних консультацій, їх звернення не залишають без уваги, їм забезпечують можливість
професійної сертифікації, сприяють їх кар’єрному росту. Якістю підтримки з боку ЗВО вони цілком задоволені.
Питаннями підтримки здобувачів займаються наставники, куратори груп, працівники деканату, а також завідувач
кафедри. З метою з’ясування рівня задоволеності здобувачів рівнем організаційної і соціальної підтримки зі
сторони ЗВО, проводиться анонімне анкетування студентів (http://surl.li/kihk). Інформаційна підтримка включає у
себе наявність зручної та ефективної електронної «АСУ ЗВО». Забезпечення отримання необхідної інформації
здобувачами ВО представлено через офіційний сайт КНУ На Гірничо-металургійному факультеті діє студентське
самоврядування, до якої звертаються здобувачі в разі виникнення питань та проблем. Взаємозв’язки студентів із
ЗВО з організаційних та адміністративних питань переважно реалізуються через кураторів академічних груп,
працівників кафедр і деканатів, через студентське самоврядування та/або через офіційний сайт, а також з
використанням скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Здобувачі вищої освіти цієї ОП
підтвердили, що освітня та інформаційно-консультативна підтримка реалізується здебільшого через дистанційні
комплекси навчально-методичного забезпечення завдяки їх вільному онлайн-доступу (середовища Moodle, Google
Classroom). КНУ надає доступ здобувачам вищої освіти до наукометричної бази Web of Science. На зустрічі з фокус-
групою студентського самоврядування ЕГ пересвідчилась у ефективності студентського самоврядування у
підтримці, соціальній діяльності та забезпеченні захисту прав та інтересів здобувачів ВО.

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

Наказ по університету від 25.05.2018 р. № 268 «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf) визначає відповідальних осіб за супровід та створення умов для
вільного пересування осіб з особливими освітніми потребами. Також для студентів, які мають малих дітей
облаштовано кімнату матері та дитини у корпусі №1. Особливе значення в контексті цього підкритерію має система
дистанційного навчання на базі MOODLE, Classroom та Google Meet, а також електронна бібліотека. Проте наразі
відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення, відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами зору. На
даній ОНП немає осіб з особливими освітніми потребами.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Антикорупційна програма Криворізького національного університету на 2021-2023 роки (http://surl.li/kihs ),
Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Антикорупція/памятка%202020.pdf), Положення про
порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та Кодекс честі студента КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) і викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf)
регламентують політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій. Інтерв'ювання здобувачів дає підстави
стверджувати, що випадків, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією не було, але
здобувачі в цілому добре поінформовані про те, що робити у таких випадках. У здобувачів освіти є можливість
використати скриньку довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), звернутися письмово, електронно або
особисто під час прийому громадян адміністрацією КНУ. Отже, у ЗВО існує зрозуміла політика вирішення
конфліктних ситуацій, усі необхідні правила і процедури формально визначено достатньо чітко. Під час зустрічей з
фокус-групами, ЕГ встановлено, що випадків конфлікту інтересів за ОП «Металургія» не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Позитивною практикою є наявність навчально-методичних матеріалів освітніх компонентів у вільному для
студентів онлайн-доступі (Google Classroom). 2. Сильною стороною ОП є розвинута інфраструктура та матеріально-
технічна база із безплатним доступом для студентів та викладачів. Студенти мають можливість користування Wi-Fi з
доступом до Інтернету на всій території університету. В учбовому корпусі №1 облаштовано кімнату матері та дитини.
3. Позитивною практикою є затверджена та діюча «Антикорупційна програма КНУ», наявність онлайн-скриньки
довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також сповідування нульової толерантності до проявів корупції. 4.
Доступ здобувачів ВО та НПП до наукометричної бази Web of Science здійснюється через бібліотеку на безоплатній
основі. Такий підхід дозволяє значно покращити професійну майстерність викладачів та ознайомлення здобувачів
ВО з сучасними науковими розробками у світі, що сприяє розширенню науковому світогляду.

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

1. Наразі відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення, відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами
зору. 2. Відсутність безоплатного доступу до мережі інтернет у гуртожитку для повноцінної позаосвітньої діяльності.
3. Під час зустрічей з ЕГ випускники наголосили про необхідність запровадження заходів щодо стресостійкістості.
Рекомендації: 1. Рекомендуємо забезпечити інфраструктуру для людей з особливими потребами. Доопрацювати веб-
сайт КНУ для людей з вадами зору. 2. ЕГ рекомендує забезпечити учасників освітнього процесу безкоштовним
інтернетом на території гуртожитку. 3. Рекомендуємо створити соціально-психологічну службу підтримки
здобувачів та НПП ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи сильні сторони ОП та позитивні практики ЕГ дійшла висновку, що ОП “Металургія” відповідає рівню В
за Критерієм 7. Вищезазначені недоліки не є суттєвими і можуть бути усунені у найближчій перспективі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про
організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). Відповідно до Положення, перегляд ОП має відбуватися за
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результатами моніторингу. Критеріями перегляду ОП є результати зворотного зв'язку із НПП університету,
студентами, випускниками і роботодавцями, та внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.
Відповідно до Положення, моніторинг має здійснюватися щороку. Під час зустрічей із фокус-групами ЕГ
встановлено, що стейкхолдери долучаються до моніторингу змісту ОП через опитування. Результати опитування
розміщено на сайті кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B8/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8
F), які проектна група враховує під час формування нової ОП і розміщує на сайті кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) для
громадського обговорення. ЕГ рекомендує НМВ в шаблон навчального плану додати «Погоджено з Гарантом ОП». В
теперішній час, гарантом ОП та проектною групою проводиться збір зауважень, пропозицій та рекомендації з метою
подальшого покращення ОП та врахування інтересів всіх стейкхолдерів. Таким чином, ЕГ робить висновок щодо
відповідності ОП цьому підкритерію.

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.

Пропозиції від здобувачів формуються шляхом анкетування, про що було отримано інформацію під час співбесіди зі
стейкхолдерами (зустріч 4, 7, 11) та зі звіту про самооцінювання. Студентське самоврядування активно працює з
питаннями організації культурного життя студентів та їх дозвілля, а також проектуванням, реалізацією та
періодичним переглядом освітніх програм та обговорення цілей та змісту освітньої програми. Проте під час
перегляду ОП з боку органів студентського самоврядування не надходило пропозицій та зауважень. Також
результати анкетування «Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні» вказують на загальну задоволеність
здобувачів освіти якістю навчального процесу. На думку ЕГ анкетування не сприяє практиці обговорення
результатів моніторингу і не завжди дозволяє здобувачам ВО висловити власну думку. Також опитуванням ЕГ під
час зустрічей встановлено, що не всі заінтересовані знають що саме враховано в новій редакції ОП. ЕГ пропонує
створити сторінку/форум тощо для обговорення результатів моніторингу.

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

В ході спілкування з фокус-групою роботодавців (зустріч 7) встановлено, що роботодавці залучалися до
проектування ОП, також було надано документальне підтвердження участі роботодавців у процесі періодичного
перегляду ОП експертній групі. Гарантом ОП надано протоколи групи забезпечення: №1 від 30.05.2019 року з
засідання групи забезпечення спеціальності 136 Металургія, на якому були присутні Бурмака Н.А., начальник ВНРП
ПрАТ «ЦГЗК» та Яцеленко А.О., заступник директора аглодоменного департаменту по ремонтам ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг»; №4 від 27.01.2020 року з засідання групи забезпечення спеціальності 136 Металургія,
на якому був присутній Яцеленко А.О. заступник директора аглодоменного департаменту по ремонтам ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг»(он-лайн); №6 від 02.03.2020 року з засідання групи забезпечення спеціальності 136
Металургія, на якому були присутні Кваша О.Ю., директор ПП «Колбі» та Жилкинський А.Я., начальник фабрики
обгрудкування ПрАТ «Центральний ГЗК». На аналізовану ОП надані рецензії від роботодавців. Представники
роботодавців під час співбесіди (зустріч 7) підтвердили свою участь та участь представників інших компаній в
консультуванні викладачів щодо сучасних тенденцій у галузі та удосконаленні навчальних програм фахових
дисциплін. Також роботодавці надали запевнення, що готові долучатися до оновлення змісту ОП та покращання
професійної майстерності НПП кафедри та ЗВО в цілому.

4. Існує 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 (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv) усіх
рівнів навчання. Також ціллю підтримки зв’язків з випускниками ОП є: мотивація здобувачів до якісного засвоєння
змісту ОП, що забезпечує кар’єрне зростання за фахом; якісне проведення профорієнтаційної роботи з майбутніми
вступниками на ОП; виявлення поточних технічних і технологічних проблем підприємств галузі та своєчасної зміни
контенту ОП та працевлаштування здобувачів за рекомендаціями випускників ОП. Як засвідчили завідувач кафедри
та НПП кафедри, випускова кафедра тісно співпрацює із своїми випускниками, цікавиться їх здобутками і здійснює
моніторинг кар’єрного шляху випускників.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

За час реалізації ОП «Металургія» у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості суттєвих недоліків
не було виявлено. Центр забезпечення якості вищої освіти здійснює процедури внутрішнього забезпечення якості.
Згідно з Положенням про опитування я абітурієнтів, батьків, випускників Криворізького національного
університету та роботодавців (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/68.pdf) щороку здійснюється оцінювання
здобувачів та професійної діяльності НПП. Вчасність реагування внутрішньої системи забезпечення якості на
виявлені недоліки в освітній програмі, згідно із визначеними у положенні термінами і процедурами – не порушено.
Так здобувачі (протокол №5 від 17.02.2020 р) на ОП - студенти висловлювали побажання про збільшення кількості
практичних занять, що і відображено в ОП 2020 року. Між тим часті зміни вимог ринку праці для здобувачів даної
ОП показують доцільність постійного моніторингу та оперативного реагування на недоліки у змісті навчання за
програмою та в процесі освітньої діяльності. Керівник центру забезпечення якості вищої освіти, Тарасова О.В. під
час зустрічі з адміністративним персоналом запевнила (зустріч 9), що групам забезпечення постійно надаються
методичні рекомендації щодо оновлення змісту ОП.

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

За ОП «Металургія» акредитація відбувається вперше, тому зауваження відсутні.

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

Згідно з інформацією, наданою адміністративним та науково-педагогічним персоналом (зустрічі №3, 9 та 10), в ЗВО
здійснюються заходи, спрямовані на розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Культура
якості започатковується у соціальних, наукових та організаційних заходах ЗВО. Політику формування культури
якості визначають такі внутрішні документи: Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Положення про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf). ЕГ група відзначає, що запровадження внутрішнього
аудиту в КНУ Центром забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf), а також
анкетування заінтересованих осіб є проявом формування культури якості освіти в ЗВО. За результатами спілкування
з фокус-групами встановлено, що обговорення якості освіти відбувається на кафедральному, факультетському та
університетському рівнях, як правило у формі засідань кафедри, рад факультету та університету з оформленням
відповідних рішень. ЕГ відзначає, що існує недостатність залученість до таких обговорень здобувачів ВО (результати
опитування 83 та 88 осіб на металургійний факультет). Здобувачі залучаються до розвитку ОП тільки через
анкетування але в анкетах не передбачено відповідей відкритого типу. На думку ЕГ, наявність та функціонування,
проведення заходів, спрямованих на розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема,
анкетувань вказує на певні системні кроки але ЕГ засвідчує існування резервів для покращення існуючої культури
якості в КНУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Існування чітких процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. 2.
Запровадження внутрішнього аудиту є позитивною практикою підвищення якості освітнього процесу. 3. Наявність
детальних нормативно-методичних роз’яснень правил і процедур формування та оцінювання системи внутрішнього
забезпечення якості ОП. 4. Підтримування зв’язків з випускниками для збирання та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання. 5. Здійснення системних
заходів, спрямованих на розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на засадах академічної
доброчесності, корпоративної етики і культури.

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

1. Анкети для опитування не містять відкритих питань і обмежують висловлення власної думки. 2. Не достатня
присутність здобувачів здобувачів ВО під час опитування. 3. На час затвердження навчального плану Гарант ОП
його не погоджує. Рекомендація: 1. Запровадити на сторінках сайтів можливість висловлення пропозицій та
обговорення результатів моніторингу. 2. Центру забезпечення якості освіти запровадити дистанційне опитування
через електроні форми. 3. ЕГ рекомендує НМВ переглянути форму навчального плану для врахування Гаранта ОП.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями критерію 8. ОП та
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими. Отже,
враховуючи сильні сторони ОП та позитивні практики, певну узгодженість за деякими підкритеріями, експертна
група дійшла висновку, що ОП “Металургія” та освітня діяльність КНУ за цією програмою відповідають рівню В за
Критерієм 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.

Права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються Положенням про організацію освітнього
процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Статутом Криворізького національного
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку Державного
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF), Правилами прийому до Криворізького національного
університету у 2021 році (http://www.knu.edu.ua/pravylapryyomu), Положенням про академічну доброчесність у
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодексом академічної
доброчесності Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Всі
правила й механізми, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, розміщено у відкритому
доступі на веб-сайті КНУ, вони є доступними всім учасникам освітнього процесу та їх послідовно дотримуються під
час реалізації ОП. Проте, у КНУ відсутня реальна практика використання певних правил і процедур за ОП, що
акредитується, наприклад, процедури визнання результатів навчання, що отримані здобувачами у системі
неформальної освіти. Документи, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу, а також інша
інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті КНУ в розділі
«Нормативна база» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza). У цілому цих правил та процедур послідовно
дотримуються Гарант ОП та НПП кафедри під час реалізації освітньої програми. ЕГ відзначає, що Правила
внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Додаток 10 до колективного договору на 2012-2016 рр., не враховують зміни, які відбуваються на сьогоднішній день.

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.

Власне ОП розміщена на офіційному вебсайті випускової кафедри металургії чорних металів і ливарного
виробництва КНУ (https://mchmlv.knu.edu.ua/) та на офіційному сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/osvitni-
prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity). На час дистанційної перевірки ЕГ встановила, що проєкт ОП
на 2021-2022 н.р. розміщений на сайті випускової кафедри
(https://mchmlv.knu.edu.ua/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B8/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Усі зацікавлені
сторони можуть надсилати зауваження та пропозиції на електронну адресу випускової кафедри. Керівник НМВ КНУ
(Івашура С.Л.) під час інтерв’ю запевнила ЕГ, що викладення проєктів ОП на сайт перед їх затвердженням є
обов’язковою вимогою для всіх ОП. На сайті кафедри або металургійного факультету не реалізована можливість
обговорення діючої ОП або проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату, що позбавляє студентів та роботодавців
можливості висловити власну думку у прийнятний для них час і побачити реакцію Гаранта ОП на висунуті
пропозиції. ЕГ рекомендує обов’язково покращити процес обговорення зауважень у фокус-групах стейкхолдерів.
Стейкхолдери можуть подати свої пропозиції та зауваження через електронну адресу випускової адреси чи
відповідних структурних підрозділів ((http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-mail-adres), або ж написати у Скриньку
довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Під час інтерв’ювання різних фокус-груп стейкхолдерів експертною
групою встановлено, що на даний час від них надходили різні пропозиції та зауваження щодо даної ОП та деякі з
них втілено в реальність.
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/pershyy-
bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity) та на сайті випускової кафедри
(:https://drive.google.com/file/d/1vuKFPzNnKCplojriWpbz_qOlN0H6Tpdk/view) точну та достовірну інформацію про
ОП в достатньому обсязі. Загальну інформацію про ОП, програмні компетенції, перелік освітніх компонент, форми
підсумкового контролю за ОК, структурно-логічну схему ОП висвітлено у повному обсязі, достатньому для
інформування стейкхолдерів та суспільства. Обсяг інформації по ОП, що оприлюднена на сайтах, є достатньою для
зацікавлених стейкхолдерів і дозволяє вступниками зробити свідомий вибір щодо вступу на цю програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Сильні сторони ОП полягають у тому, що визначено чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу та є доступними для них під час реалізації ОП. 2. На офіційних веб-
ресурсах оприлюднено достовірну інформацію про ОП. 3. Забезпечено достатню прозорість та публічність основних
документів і процедур, що регулюють освітній процес за ОП «Металургія» та в ЗВО в цілому.

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

1. 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. Рекомендації: 1. ЕГ рекомендує
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 на ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Враховуючи сильні сторони ОНП та позитивні практики, ЕГ дійшла висновку, що ОП “Металургія” та освітня
діяльність КНУ за цією програмою відповідають рівню В за Критерієм 9. Зазначений недолік не є суттєвим та може
бути виправленим найближчим часом.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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.
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Проведення online зустрічей з групами стейкхолдерів виконано згідно з погодженої програми роботи ЕГ з
дотриманням як часових, так і санітарно-епідеміологічних вимог. Процедура проведення акредитації відбувалася за
дружніх обставин і відчувалась зацікавленість менеджменту ЗВО та Гаранта ОП у покращенні освітнього
середовища. Крім цього зазначаємо, що ЗВО зацікавлений у виправленні виявлених недоліків і швидко на них
реагує. Незважаючи на дистанційну форму проведення експертизи, ЗВО успішно впорався з організацією та
технічним забезпеченням зустрічей у фокус-групах та огляду матеріально-технічної бази.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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
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Ямшинський Михайло Михайлович

Члени експертної групи

Доценко Юрій Валерійович

Овчарук Тетяна Володимирівна
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