
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29191 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 263 Цивільна безпека

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 29191

Назва ОП Цивільна безпека

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Cпеціальність 263 Цивільна безпека

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 Матухно Олена Вікторівна, Вакал Юлія Сергіївна, Бородіна Наталія
Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.01.2021 р. – 29.01.2021 р.

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

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

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма «Цивільна безпека» першого рівня вищої освіти (далі ОП), яка реалізовується в
Криворізькому національному університеті (КНУ), має високий рівень матеріально-технічних та людських ресурсів,
виконує місію і стратегію Університету, відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
галузі знань 26 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня, її освітні компоненти дозволяють набути
визначені нею компетенції та програмні результати навчання, вона має достатній рівень матеріально-технічних
ресурсів і забезпечена людськими ресурсами (наявні дві наукові школи), що в цілому дозволяє забезпечити на
досить високому рівні навчання і викладання за цією освітньою програмою.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Унікальність ОП полягає у врахуванні регіонального контексту, що пов’язано з техногенним навантаженням
Криворізького регіону і необхідністю удосконалення систем безпеки на підприємствах регіону. Цілі освітньої
програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку
праці та галузевого контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Під час
акредитації було визначено 17 сильних сторін, у тому числі: 1. ОП спрямована на Євроінтеграцію в наслідок чого
збільшено обсяги для навчання іноземних мов (12 кредитів ЕКТС). 2. Створені можливості для участі здобувачів у
програмах зовнішньої академічній мобільності у якості навчання, стажування та подальшого працевлаштування, у
тому числі вони реалізуються здобувачами вищої освіти за ОП. 3. Сформовані на кафедрі дві наукові школи –
професорів Гуріна А.О. та Лапшина О.Є., забезпечують спадковість поколінь та поєднання навчання і досліджень під
час реалізації ОП. 4. Університет має філіал – науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і
металургійній промисловості, де здобувачі отримують практичні навички під час навчань, а також можуть
виконувати дослідження, необхідні для виконання кваліфікаційних і наукових робіт. 5. Більшість викладачів
випускової кафедри мають практичний досвід за основними напрямами ОП та високу публікаційну активність, у
тому числі в журналах, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science. 6. В Університеті функціонує
інноваційний навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Siemens» до якого є доступ
усіх учасників освітнього процесу КНУ. 7. ЗВО проводить глибокий аналіз та впроваджує заходи щодо ліквідування
виявлених недоліків і слабких сторін, а також максимально використовує надані рекомендації. Всього за 9-ма
критеріями, що оцінювалися, відзначена 21 позитивна практика. Найбільш вагомими та прогресивними з них є: 1.
Наявність на сайті ЗВО електронного кабінету для здобувачів вищої освіти, який в дуже зручній формі дозволяє
студентам формувати особисту освітню траєкторію, у тому числі здійснювати вибір вибіркових дисциплін. 2. У
здобувачів вищої освіти в КНУ, у тому числі за ОП, що акредитується, є можливість обрати 5 % навчальних
дисциплін поза межами університету (в інших ЗВО). 3. Університетом здійснюється підтримка та стимулювання
наукової роботи, у тому числі преміювання НПП за публікації в журналах, що входять до наукометричних баз
SCOPUS та Web of Science. 4. Кафедрою іноземних мов проводяться безкоштовні мовні курси та різноманітні
інтерактивні заходи, спрямовані на поглиблення знань англійської мови здобувачами та НПП. 5. Бібліотека активно
долучається до популяризації академічної доброчесності шляхом проведення заходу «Урок інформаційної
культури», де розповідається здобувачам вищої освіти про використання літератури, складання списків
використаних джерел та цитування. 6. В Університеті функціонує «Кімната матері та дитини».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертною групою виявлено 12 слабких сторін та 12 недоліків, які не є критичними, у тому числі: 1. Вибіркові
компоненти ОП представлені блоками і обмежені дисциплінами, які надані у примітці, що значно обмежує
можливості вибору для здобувачів, при тому що фактичні можливості вибору у здобувачів за ОП значно більші ніж
представлено в ОП. 2. Недостатня зацікавленість здобувачів вищої освіти за ОП щодо програм зовнішньої
академічної мобільності, які діють в Університеті. 3. Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо
контрольних заходів та їх оцінювання, а також впровадження заходів за результатами опитувань не у повній мірі
оприлюднюються на офіційному веб-сайті КНУ. 4. В останній період ЗВО не підписує профільні періодичні видання
за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 5. Існує необхідність налагодження управлінської діяльності на рівні
факультету і кафедри в частині розробки та організації заходів, які будуть сприяти реалізації на ОП програм
академічної мобільності, розробки наукових робіт здобувачами вищої освіти, отримання грантової підтримки тощо.
6. В ОП, а саме у схемі послідовності вивчення та зв’язку компонент освітньої програми, відображені взаємозв’язки
вибіркових дисциплін, що є не коректним. 7. Існує розбіжність шкали оцінювання у силабусах та нормативних
документах КНУ, у деяких силабусах шкала оцінювання взагалі відсутня, наприклад, у силабусах «Економіка
охорони праці», «Теорія ризиків». Тому силабуси потребують удосконалення в частині представлення оцінювання
контрольних заходів. 8. В ЗВО відсутні документи, які регулюють питання вирішення конфліктних ситуацій,
пов’язані із сексуальними домаганнями, гендерним насильством, булінгом. 9. В Університеті результати опитувань
здобувачів освіти щодо їх задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та
соціальною підтримкою не надаються зворотнім зв’язком (наприклад, через сайт Університету), також не
інформується студентство про вжиті заходи, які впроваджено за результатами цих опитувань. 10. На теперішній час
Центр забезпечення якості вищої освіти не забезпечує необхідну для функціонування внутрішньої системи якості
діяльність, він сконцентрований в більшій мірі на опитуванні здобувачів вищої освіти і практично не приділяє уваги
механізмам виявлення недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми та вчасного
реагування на них. 11. На сайті ЗВО відсутня сторінка ОП, а на сторінці гірничо-металургійного факультету досить
стисло відображено інформацію про ОП, у тому числі про ОП, що акредитується. Прийнявши до уваги виявлені
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слабкі сторони та недоліки, а також використовуючи досвід сильних сторін і позитивних практик інших ЗВО,
експертною групою було надано 41 рекомендацію щодо удосконалення за 9 критеріями.

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.

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, що визначено метою ОП, а саме: підготовка фахівців, які володіють
знаннями, уміннями, навичками, які спрямовані на створення і підтримання здорових та безпечних умов праці,
життєдіяльності людини, техногенної безпеки, як у повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Цілі
освітньої програми відповідають місії Університету, які визначені у документі ЗВО «Стратегія розвитку
Криворізького національного університету на 2020-2025 рр.» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-
baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Місія Університету – підготовка конкурентоздатних фахівців із
високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності. Стратегія
Університету і напрямок освітньої діяльності полягають у проблемно зорієнтованому навчанні задля розвитку
творчого, критичного мислення студентів та набуття ними професійних навичок, у залученні до викладання
дисциплін провідних фахівців підприємств та інших установ. ОП готує фахівців до професійної діяльності у сфері
«регульованих спеціальностей», що передбачають особливо відповідальну роботу, має чітко визначений
регіональний контекст – безпечна розбудова техногенно навантаженого Криворізького регіону з високою
концентрацією потенційно небезпечних об’єктів та виробництв. Тому, фокус ОП полягає у наданні посиленої уваги
здатності розв’язання завдань із забезпечення здорових і безпечних умов праці на промислових підприємствах
гірничо-видобувної, металургійної, будівельної та транспортної галузей Криворізького регіону та
Дніпропетровщини, де сконцентровано потенційно небезпечні об’єкти, виробництва, обладнання та матеріали.

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

Відповідно до документів, які Університет надав експертній групі на ознайомлення, стейкхолдери були залучені до
формування цілей та програмних результатів навчання. Позиції та потреби зацікавлених сторін враховано в
оновленій освітньо-професійній програмі редакції 2019 року. Так, враховуючи зацікавленість здобувачів освіти
отримати конкурентноспроможну та затребувану на ринку праці освіту, у 2019 році внесено зміни до ОП та
навчального плану, а саме було розширено перелік посад згідно з класифікатором професій, які можуть займати
випускники (було 3, збільшили до 9). Ознайомлення з угодами про співпрацю (угода про співпрацю № 73 від
09.01.2020 - ДВГРЗ ДСНС України, угода про співпрацю № 233/186.16 від 09.11.2016 – ДП «Криворізький ЕТЦ
Держпраці»), а також зустріч з роботодавцями підтвердили залучення стейкхолдерів-роботодавців у формуванні
цілей та програмних результатів навчання. На зустрічі були присутні стейкхолдери: Червонцев Костянтин
Олексійович (нач. відділу ОП (ДВГРЗ ДСНС України)), Андрейчиков Михайло Володимирович (пров. інж. з ОП
департаменту з ОП та ПБ (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)), Недвіга Сергій Іванович (пров. інж. з ОП відділу ОП
(ПАТ «Кривбасзалізрудком»)), Побережний Олександр Олександрович (пров. інж. з ОП та ПБ ш. «Ювілейна»
(ПрАТ «Суха Балка»), Гацький Іван Анатолійович (інж. з ОП відділу ОП на кап. ремонті і будівництві управління з
роботи з підрядними організаціями департаменту з ОП та ПБ (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»)), Морозкова
Наталія Степанівна (заст. нач. ПВС ш. «Тернівська» (ПАТ «КЗРК»)). Усі зазначені особи підтвердили участь у
формуванні ОП та зацікавленість у її випускниках. Окрім того, Морозкова Н.С. та Червонцев К.О. повідомили, що
наукові розробки та випускні проекти студентів за ОП затребувані та мають реальне впровадження на підприємствах
та в організаціях, які вони представляють, що також опосередковано підтверджує врахування потреб зацікавлених
сторін у цілях та програмних результатах навчання. Разом з цим, наведені у справі рецензії роботодавців –
начальника відділу охорони праці ДВГРЗ ДСНС України Червонцева К.О., провідного фахівця (з вентиляції) відділу
охорони праці комбінату ПАТ «Кривбасзалізрудком» - Галінського В.С., провідного інженера з охорони праці ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг» не відображають унікальність ОП, тому існує необхідність більш глибокого роз’яснення
для роботодавців цілей освітньої програми та програмних результатів навчання. Це можна досягти шляхом
обговорення з роботодавцями існуючої процедури удосконалення ОП, що, в свою чергу, в майбутньому дозволить
роботодавцям у більшій мірі впливати на освітню програму, особливо в частині надання програмних результатів
навчання з врахуванням унікальності ОП.
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Слід відмітити, що існуючі на випусковій кафедрі наукові школи і її кадровий склад, а також пройдені викладачами
міжнародні стажування, створюють підґрунтя для глибокого розуміння тенденцій розвитку галузі, а відповідно для
визначення необхідних фахівцю зі спеціальності «Цивільна безпека» програмних результатів навчання. Про
урахування при формуванні ОП тенденцій розвитку спеціальності свідчить участь НПП у конференціях,
симпозіумах, форумах, а також у роботі підкомісії з «Цивільної безпеки» МОН України, що було підтверджено при
опитуваннях на зустрічах та при ознайомленні з додатковими документами, які були надані експертній групі. Так,
наприклад, моніторинг ПРН, що затребувані на ринку праці, проводиться шляхом обробки офіційних відкритих
даних, інтернет-ресурсів з працевлаштування, де визначено очікування роботодавців та посадові обов’язки
працівників (rabota.ua, work.ua та ін.), листів-запитів до підприємств, тісної співпраці з потенційними
роботодавцями. В свою чергу, галузевий контекст відображено в програмних результатах навчання за
обов’язковими компонентами ОП. Регіональний контекст ОП проявляється у вибіркових освітніх компонентах: у
ОП редакції 2016 року – аерологія промислових підприємств, основи гірничого виробництва, основи збагачення
корисних копалин, основи металургійного виробництва, основи будівельного виробництва, основи теорії транспорту
та інших (https://drive.google.com/drive/folders/1uFTGQJrdk0-URgawQ1aA-_54eX34r5BD), та у темах освітніх
компонент ОП редакції 2019 року і у її деяких вибіркових компонентах (http://www.knu.edu.ua/osvitni-
prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-vyshhoi-osvity), а саме: особливості виробничих процесів будівельного
виробництва; особливості виробничих процесів гірничо-видобувного виробництва; особливості виробничих
процесів збагачення корисних копалин; особливості виробничих процесів металургійного виробництва; особливості
експлуатації транспортних засобів та ін. При визначенні цілей ОП враховано досвід освітніх програм спеціальності
263 «Цивільна безпека» вітчизняних ЗВО (використана базова термінологія та досвід формування мети освітньої
програми з зазначенням її основних цілей), у тому числі: НТУ «Харківський політехнічний інститут», Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності, НТУ «Дніпровська політехніка». А також враховано досвід
іноземних програм у галузі цивільної безпеки, у тому числі, University of the West of Scotland
(https://www.uws.ac.uk/study/undergraduate/undergraduate-course-search/occupational-safety-health/?returnUrl={}),
Columbia Southern University (https://www.columbiasouthern.edu/bs-osh), Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracyw
Katowicach (https://www.wszop.edu.pl/kierunki-ksztalcenia/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji-studia-i-
stopnia/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy,2,2,257,54,255). Таким чином, цілі ОП сформовано з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контекстів, а також вітчизняного та міжнародного
досвіду.

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.

Відповідно до інформації, наданої Університетом, зміст ОП було скореговано у 2019 році відповідно до
затвердженого Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека»
спеціальності 263 «Цивільна безпека» (наказ МОН України № 1170 від 29.10.2018 р.). Забезпечення необхідних
результатів навчання випускників обґрунтовано обов’язковими компонентами ОП, зокрема такими як «Безпека
потенційно небезпечних технологій і виробництв та їх ідентифікація», «Гігієна праці та виробнича санітарія»,
«Експертиза з охорони праці», «Атестація та паспортизація робочих місць», «Пожежна безпека виробництв»,
«Захист у надзвичайних ситуаціях» та ін. Розбіжностей між результатами навчання за ОП та за стандартом вищої
освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» немає. У більшості силабусів дисциплін професійної підготовки,
розміщених на сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-
tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky/silabusy-dyscyplin), надано інформацію щодо результатів
навчання та формування певних компетентностей. В свою чергу, силабуси навчальних дисциплін «Промислова
екологія», «Теорія ризиків», «Економіка охорони праці» не зазначають програмні результати навчання. Матриця
відповідності програмних результатів освітнім компонентам у відомостях про самооцінювання охоплює усі
результати навчання зазначені у Стандарті вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 26
«Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» та дозволяє визначити їх співвідношення з
обов’язковими освітніми компонентами ОП. Інформація, яка додатково була надана експертній групі для
ознайомлення, у тому числі робочі навчальні програми освітніх компонент, а також зустрічі зі студентами та
випускниками випускової кафедри дозволяють зробити висновок, що результати навчання, визначені стандартом
вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (бакалаврський рівень), можуть бути досягнуті при
викладанні за ОП, що акредитується.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Сильні сторони: 1. ОП сформовано з використанням кращих практик вітчизняних та європейських закладів вищої
освіти. Позитивні практики: не виявлено.

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

Слабкі сторони: 1. Силабуси навчальних дисциплін «Промислова екологія», «Теорія ризиків», «Економіка охорони
праці» не зазначають програмні результати навчання. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: 1.
При перегляді робочих навчальних програм та силабусів включити до їх змісту інформацію щодо програмних
результатів навчання, які отримують здобувачі при вивченні цих освітніх компонент. 2. При зустрічах з
роботодавцями більш детально ознайомити їх з існуючою процедурою удосконалення ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Криворізького національного університету,
також при проєктуванні та удосконаленні освітньої програми її цілі та програмні результати навчання визначалися з
урахуванням досвіду аналогічних вітчизняних та європейських закладів вищої освіти, позицій та потреб
заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, що в
цілому свідчить про відповідність ОП критерію 1. Визначена слабка сторона (силабуси декількох навчальних
дисциплін не зазначають програмні результати навчання) не є суттєвою, оскільки не перешкоджає досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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 редакції 2016 року та освітньої програми редакції 2019 року складають по 240 кредитів
ЄКТС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти для першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» (наказ МОН
України № 1170 від 29.10.2018 р.). Обсяг кредитів ЄКТС у навчальних планах 2017 року та 2019 року також складає
по 240 кредитів, що відповідає навчальному навантаженню для відповідного рівня вищої освіти. В ОП редакції 2016
року обсяг обов’язкових дисципліни складає 180 кредитів ЄКТС, а вибіркових дисциплін – 60 кредитів ЄКТС, що
відповідно складає 75 % та 25 % від загального обсягу ОП. В ОП редакції 2019 року визначено перелік обов’язкових
освітніх компонент у кількості 175 кредитів ЄКТС (73%) та вибіркових - 65 кредитів ЄКТС (27%). Розподіл
обов’язкових та вибіркових компонент відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» (пункту 15 частини
першої статті 62), де встановлено обсяг вибіркових дисциплін не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу
ОП. ОП редакції як 2016 року, так і 2019 року, відповідають вимогам Стандарту вищої освіти для першого
(бакалаврського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» в частині
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Так, згідно з зазначеним вище
Стандартом мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю (в ОП редакції 2016 року – 53,33; в ОП редакції 2019 року – 53,75 %).

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

Зміст ОП «Цивільна безпека» редакції 2016 року (https://drive.google.com/drive/folders/1uFTGQJrdk0-URgawQ1aA-
_54eX34r5BD) має логічну та чітку структуру і відповідає документу ЗВО «Тимчасовий стандарт вищої освіти
підготовки першого (бакалаврського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека», спеціальності 263 «Цивільна
безпека» (https://drive.google.com/drive/folders/1uFTGQJrdk0-URgawQ1aA-_54eX34r5BD). Але, слід відмітити, що в
ОП редакції 2016 року відсутня структурно-логічна схема зв’язку компонент освітньої програми. Аналіз ОП редакції
2016 року та навчального плану за 2017 рік дозволив визначити послідовність викладання освітніх компонентів та
підтвердити логічну взаємопов’язану систему формування ОП. Виконаний аналіз ОП редакції 2016 та результати
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опитувань під час онлайн візиту показали, що освітні компоненти ОП редакції 2016 року в сукупності дозволяли
досягти заявлених цілей освітньої програми редакції 2016 р. та її програмних результатів навчання. ОП редакції
2016 року має більшу спрямованість на компетентності та результати навчання з напряму «Охорона праці». Зміст
ОП «Цивільна безпека» редакції 2019 року (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/pershyy-bakalavrs-kyy-riven-
vyshhoi-osvity) також має чітку структуру. В ОП редакції 2019 року наявна схема послідовності вивчення та зв’язку
компонент освітньої програми, проте із неї слід вилучити вибіркові дисципліни. Аналіз матриць відповідностей
програмних компетентностей компонентам ОП (п. 6 ОП редакції 2019 р.) та забезпечення програмних результатів
навчання відповідними компонентами освітньої програми (п. 7 ОП редакції 2019 р.), а також відомостей про
самооцінювання (таблиця 3 «Матриця відповідності») показав наявність логічної системи зв’язку освітніх
компонентів з програмними результатами навчання, які в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей
навчання. Таким чином, в обох ОП (редакції 2016року та редакції 2019 року) побудована логічна та послідовна
система викладення освітніх компонентів, яка дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання, і загалом відповідає меті ОП - підготовці фахівців з цивільного захисту, техногенної безпеки, безпеки
життєдіяльності, охорони праці.

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

Аналіз ОП та силабусів навчальних дисциплін (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-
tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky/silabusy-dyscyplin) дозволив зробити висновок, що освітні
компоненти відповідають предметній області спеціальності 263 «Цивільна безпека», спрямовані на збереження
здоров’я та працездатності людини, безпеку життєдіяльності, захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій.
Освітні компоненти відповідають об’єкту вивчення і дозволяють оволодіти знаннями з основ цивільної безпеки,
наприклад, з ідентифікації потенційно небезпечних та вибухо- і пожежонебезпечних обʼєктів, організації
рятувальних дій, ліквідації аварій та розробки заходів з попередження аварійних ситуацій (ОК 2.2 Безпека
потенційно небезпечних технологій і виробництв та їх ідентифікація), з прогнозування і моделювання розвитку
аварій та техногенних надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів з захисту персоналу і матеріальних цінностей,
організації рятувальних та інших невідкладних робіт у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійних
лих (ОК 2.10 Захист у надзвичайних ситуаціях), з діагностики невідкладних станів та надання екстреної медичної
допомоги, відповідальності за особисту та колективну безпеку в умовах надзвичайних ситуацій (ОК 2.12 Медицина
надзвичайних ситуацій) тощо.

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

В КНУ умови формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюють наступні документи: «Положення про
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), «Положення про формування здобувачами Криворізького
національного університету індивідуальної траєкторії навчання» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf),
«Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному
університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf). Відповідно до усіх вищеозначених документів
індивідуальна освітня компонента має складати не менше ніж 25 % загального обсягу освітньої програми, що
відповідає вимогам пункту 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту». При цьому студенти
мають досить широкий вибір: можливість обирати вибіркові дисципліни зі спеціалізованого блоку дисциплін;
одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакета; вибір однієї дисципліни з переліку; із вибіркової складової
навчального плану іншої освітньої програми того самого освітнього рівня; будь-якої дисципліни, запропонованої на
вибір викладачами/кафедрою/факультетом; навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти при реалізації
студентом права на академічну мобільність. В ОП редакції 2019 року зазначено вибіркові компоненти: 5 блоків по 2
дисципліни у циклі загальної підготовки, 16 блоків по 2 дисципліни – у циклі професійної підготовки, тобто
фактичні можливості вибору у здобувачів за ОП значно більші ніж представлено в ОП редакції 2019 року. Таким
чином, не залежно від року вступу на навчання всі студенти за ОП мали і мають можливість сформувати
індивідуальну освітню траєкторію. Посилання на банк вибіркових дисциплін розміщено на головній сторінці сайту
закладу (http://www.knu.edu.ua/; http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк вибіркових дисциплін.xls). Під час
зустрічі зі здобувачами з’ясовано, що вони знайомі з можливостями електронного кабінету щодо формування
особистої освітньої траєкторії, а також з можливістю обрати не менш ніж 25% навчальних дисциплін, при цьому 5% з
цих 25% можуть бути обрані поза межами КНУ. Під час зустрічі з допоміжними структурними підрозділами
представник навчально-методичного відділу підтвердив можливість обрання 5% дисциплін поза межами
Університету, але зазначив, що за ОП, що акредитується, таких побажань від студентів наразі ще не було. ЕГ надано
для ознайомлення зразок індивідуального навчального плану, де відображено можливість реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії, та результати анкетування «Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні» студентів
гірничо-металургійного факультету у 2020 році. Результати анкетування підтверджують реалізацію можливості
формування індивідуального вибору здобувачів. Здобувачі зазначили, що необхідно впровадити ширше
обговорення та презентацію вибіркових дисциплін.

Сторінка 7



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

До форм освітнього процесу входить практична підготовка здобувачів, яка відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) здійснюється як під час навчального процесу у межах ЗВО
(практичні, лабораторні роботи), так і на відповідно облаштованих базах практики Університету, а також на
підприємствах та у різноманітних організаціях (практичні та лабораторні заняття, різноманітні практики). У ОП
визначено види практики, у навчальному плані – види практики та терміни її проведення. Зміст практики
відображено у силабусах (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). На ОП, що акредитується, передбачено
декілька видів практики (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-
ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky/silabusy-dyscyplin): на 2 курсі - навчально-ознайомча, на 3 курсі - виробнича, за
планом 2017 року також була присутня практика навчальна на 1 курсі. Між Університетом та підприємствами і
організаціями укладено угоди про співпрацю (угода про співпрацю № 73 від 09.01.2020 - ДВГРЗ ДСНС України,
угода про співпрацю № 233/186.16 від 09.11.2016 – ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці»), відповідно до яких
здобувачі мають можливість проходити виробничу та ознайомчу практику, використовувати матеріальне
забезпечення та лабораторії підприємств і організацій під час практичних та лабораторних занять. На сайті
Університету є посилання на пропозиції роботодавців (http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv), де через
форму реєстрації можна записатися, наприклад, на практику або стажування на ПАТ АМКР. Ознайомлення із
зразками щоденників з виробничої та навчально-ознайомчої практик дозволило впевнитись, що практики
дозволяють посилити компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності. Аналіз результатів
анкетування «Проходження практики здобувачами вищої освіти» (2020 р.
https://drive.google.com/drive/folders/1DGSmqLatFKfAuWJaSC4Ew3sK6Hsp-95G) студентів гірничо-металургійного
факультету, дозволив встановити, що здобувачі в більшості задоволені практикою, вони відмічають, що закріпили
свої знання набуті в процесі навчання, оволоділи новими навичками, вміннями та способами організації майбутньої
професійної діяльності, висловлюють бажання працювати в подальшому на даному підприємстві. При зустрічі з
роботодавцями було з’ясовано, що вони залучені до розробки та проведення практичних занять, організації
практики на підприємствах, що представляють, це в свою чергу підтверджує можливість здобуття практичних
навичок здобувачами, необхідних для їх подальшої професійної діяльності. Згідно отриманої інформації від
роботодавців, практична підготовка при навчанні за освітньою програмою 263 «Цивільна безпека» дозволяє
здобувачам вищої освіти здобути компетентності, необхідні для подальшої їх професійної діяльності.

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

В цілому навчання за спеціальність 263 «Цивільна безпека» базується на формуванні соціальних навичок, особливу
роль відіграють комунікативні навички. Набуття здобувачами вищої освіти за ОП навичок softskills забезпечено
вивченням дисциплін: «Іноземна мова», «Психологія» / «Психологія праці», «Філософія», «Управління охороною
праці» та ін. Також соціальні навички формуються під час активних форм та методів навчання (робота в парах або
малих групах, ділова гра, мозковий штурм, участь здобувачів освіти у науково-практичних конференціях), що
дозволяє постійно поліпшувати комунікативні навички і навички командної роботи. Так, наприклад, у лютому 2020
року в межах Міжнародної науково-практичної конференції «Englsh Studylab» доктор філософії з прикладної
лінгвістики Д.Ленеган провів авторський майстер-клас та низку практичних занять для студентів 1-4 курсів. Також
слід відмітити увагу, яка приділяється на даній освітній програмі та в Університеті вивченню іноземних мов.
Кількість кредитів іноземної мови збільшено до 12 кредитів ЕКТС. Студенти та НПП підтвердили, що мають
можливості навчання на безкоштовних мовних курсах, брати участь у квестах та інших інтерактивних заходах, які
регулярно проводять викладачі кафедри іноземних мов (сторінка кафедри іноземних мов КНУ
https://www.facebook.com/IM.KNU/). В Університеті започаткована практика викладання іноземною мовою
(«Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому
національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces), що
також сприятиме набуттю соціальних навичок здобувачів.

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

Професійні стандарти за професіями, зазначеними в ОП – відсутні. Разом з цим, у відомостях про самооцінювання
зазначено, що «в Україні не існує офіційно затвердженого професійного стандарту зі спеціальності 263 «Цивільна
безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», тобто у фахівців, які формували «Відомості про
самооцінювання», не має розуміння, що собою представляє документ «Професійний стандарт».

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.
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На сайті Університету наявні «Рекомендації щодо розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf), де зазначено, що у структурі робочої програми навчальної
дисципліни має бути визначено обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподілення в годинах за формами
організації освітнього процесу та видами навчальних занять (відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу
освіту»), при цьому рекомендовані показники розподілу не надано. У відомостях із самооцінювання зазначено, що
години самостійної роботи мають складати не менше ніж 50 % від загального обсягу дисципліни, при цьому не
дозволяється: перевантаження аудиторними заняттями за кількістю годин на тиждень (не більше 20 академічних
годин); перебільшення запропонованих для вивчення на семестр та за рік переліку дисциплін, їх обсягу в кредитах
ЄКТС (не більше 8 дисциплін, 30 кредитів на семестр); перебільшення контрольних заходів регламентованих у
семестрі (заліки, екзамени, курсові проекти і роботи). Співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи
відповідно до загальної кількості годин дисципліни також залежить від форми навчання та обсягу освітньої
компоненти. Види аудиторних годин залежать від особливостей та потреб освітньої програми. Аналіз ОП редакції
2016 р., навчального плану редакції 2017 року показав, що загальний обсяг навчального часу складає 240 кредитів
ЄКТС (7200 годин), з яких обсяг аудиторних складає 2648 годин (36,78 %), обсяг самостійної роботи здобувачів -
4552 години (63,22 %), тижневе навантаження за денною формою навчання знаходиться в межах 20 годин в усіх
семестрах, окрім 6, де тижневе навантаження складає 16 годин, в усіх семестрах дотримано обсяг кредитів ЕКТС -
30. Ознайомлення з розкладом занять за весняний семестр 2019-2020 року та на поточний час (з 01.02.21 року)
показало, що навантаження здобувачів відповідає запланованому обсягу. Аналіз силабусів
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-
bezpeky/silabusy-dyscyplin) та вибірковий аналіз робочих програм показав, що співвідношення аудиторної і
самостійної роботи студентів по навчальним дисциплінам знаходиться у діапазоні 30-45 %, для більшості дисциплін
дорівнює 40 %, окрім деяких як, наприклад, «Захист у надзвичайних ситуаціях» (30 %), «Пожежна безпека
виробництв» (45 %). Результати зустрічі зі здобувачами та результати анкетування «Реалізація
студентоцентрованого підходу в навчанні» студентів гірничо-металургійного факультету у 2020 році
(https://drive.google.com/drive/folders/1DGSmqLatFKfAuWJaSC4Ew3sK6Hsp-95G) дозволили з’ясувати, що студентам
вистачає часу на самостійну роботу, 71,6 % здобувачів не відчуває себе перевантаженими ні аудиторними заняттями,
ні самостійною роботою. З вищеозначеного можна зробити висновок, що фактичне навантаження здобувачів вищої
освіти реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, дозволяє досягти цілі та програмні результати
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.

У розділі 2 «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) зазначена можливість навчання в Університеті за дуальною
формою, яка передбачає поєднання навчання у ЗВО із навчанням на робочих місцях для набуття певної
кваліфікації на основі відповідних договорів. Згідно до Відомостей про самооцінювання кафедра охорони праці та
цивільної безпеки опрацьовує досвід інших кафедр, де вже наявна дуальна форма освіти. Наразі за ОП, що
акредитується, дуальна форма освіти не застосовується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: 1. Університет склав передумови для навчання за дуальною формою, яка передбачає поєднання
навчання у ЗВО із навчанням на робочих місцях для набуття певної кваліфікації на основі відповідних договорів
(розділі 2 «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»). 2. ОП
спрямована на Євроінтеграцію в наслідок чого збільшено обсяги для навчання іноземних мов (12 кредитів ЕКТС).
Позитивні практики: 1. Наявність на сайті ЗВО електронного кабінету для здобувачів вищої освіти, який в дуже
зручній формі дозволяє студентам формувати особисту освітню траєкторію, у тому числі здійснювати вибір
вибіркових дисциплін. 2. У здобувачів вищої освіти в КНУ, у тому числі за ОП, що акредитується, є можливість
обрати 5 % навчальних дисциплін поза межами університету (в інших ЗВО). 3. На сайті Університету є посилання на
пропозиції роботодавців, де через спеціальний ресурс можна записатися на практику або стажування.

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

Слабкі сторони: 1. Вибіркові компоненти ОП представлені блоками і обмежені дисциплінами, які надані у примітці,
що значно обмежує можливості вибору для здобувачів, при тому що фактичні можливості вибору у здобувачів за ОП
значно ширші ніж представлено в ОП. Недоліки: 1. В ОП, а саме у схемі послідовності вивчення та зв’язку компонент
освітньої програми, відображені взаємозв’язки вибіркових дисциплін, що є не коректним. 2. У фахівців, які
формували «Відомості про самооцінювання», не має розуміння, що собою представляє документ «Професійний
стандарт». Рекомендації щодо удосконалення: 1. При удосконалені ОП вибіркові компоненти ОП доцільно
представити шляхом відображення їх загальної кількості та відповідних обсягів, при цьому примітку до відповідної
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таблиці виключити і інформацію про вибіркові дисципліни надавати через відповідні наявні ресурси ЗВО. 2. При
удосконалені ОП, у схемі послідовності вивчення та зв’язку компонент освітньої програми, або повністю вилучити
блоки з вибірковими навчальними дисциплінами, або прибрати для цих навчальних дисциплін взаємозв’язки,
оскільки їх фізично не можна передбачити при забезпечені необмеженого вибору для студентів. 3. КНУ для гарантів
ОП та членів робочих груп з розробки ОП розробити курс підвищення кваліфікації, який буде розкривати
особливості сутність професійного стандарту.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 2, експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню В за критерієм 2, оскільки:
загальний обсяг освітньої програми, відповідно до її змісту та навчального плану, відповідає вимогам Закону
України «Про вищу освіту» (ст. 5) і становить 240 кредитів ЄКТС, що є відповідним для досягнення цілей та
програмних результатів навчання і реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів; зміст ОП в частині
освітньої складової має чітку структуру та логічну послідовність і відповідає предметній області спеціальності «263
Цивільна безпека»; структура ОП передбачає можливість формування здобувачами вищої освіти індивідуальної
освітньої траєкторії за рахунок наявності в навчальних планах вибіркових компонентів в обсязі 65 кредитів ЄКТС (27
% від загального обсягу ОП у кредитах); ОП в цілому направлена на розвиток соціальних навичок (soft skills), що
відповідають заявленим цілям. Визначені слабкі сторони та недоліки не є критичними, оскільки вони не вплинули
на якість реалізації ОП і можуть бути ліквідовані в досить короткі терміни.

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.

Експертна група констатує, що правила прийому до Криворізького національного університету (далі Правила
прийому), в цілому є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та щорічно оновлюються. На
офіційному веб-сайті КНУ оприлюднені Правила прийому для вступників 2021 року (http://www.knu.edu.ua/pravyla-
pryyomu). З основними критеріями правил прийому на навчання за освітніми програмами, з детальною
інформацією щодо спеціальностей та освітніх програм КНУ, з наказами про зарахування, з сертифікатами про
акредитацію та іншою інформацією можна ознайомитись через розділ сайту Університету «Вступнику», що
підтверджує оприлюднення відповідної інформації. У додатках до Правил прийому є перелік усіх освітніх ступенів
та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання у 2021 році, ліцензовані обсяги та нормативні
терміни навчання, а також вартість навчання за різними формами (додаток 1 до Правил прийому); перелік
конкурсних предметів для вступників для здобуття ступеня бакалавра (додаток 4); перелік ОП, яким надається
особлива підтримка (Додаток 5); таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню
освіту (додаток 6). В 2021 році за Правилами прийому заклад не планує набір здобувачів за ОП «Цивільна безпека»
зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», а передбачається набір за ОП «Охорона праці» даної спеціальності.
Інформація щодо правил прийому у 2020 році на сайті КНУ відсутня, але експертна група мала можливість
ознайомитись із Правилами прийому 2020 року (надані за запитом ЕГ на гугл-диск). У підрозділі сайту Університету
«Підготовка до вступу» (https://tinyurl.com/y4o92mep) на час онлайн візиту ЕГ надано інформацією щодо
особливостей прийому на навчання у 2020 році та програмами ЗНО-2020 р. з різних предметів. Враховуючи
наведене вище, ЗВО необхідно посилити контроль щодо своєчасного і всебічного оновлення інформації на сайті
Університету, яка пов’язана з вступною компанією. У п. 8.2 Правил прийому (2020 р.) міститься інформація щодо
фактичної можливості вступу (на основі співбесіди) та подальшого навчання осіб з особливими потребами. Для
іноземних студентів існує посилання на сторінку департаменту міжнародних відношень, де представлено
інформацію щодо прийому іноземних громадян до КНУ, запрошення на навчання, підготовчі курси і ін.
(https://tinyurl.com/yy895j9h). Навчання на підготовчому відділені для іноземців є обов’язковим. За результатами
співбесіди з відповідальним секретарем приймальної комісії Сулимою Тетяною, експертною групою підтверджено
загальну політику Університету щодо щорічного оновлення Правил прийому та їх своєчасного оприлюднення на
сайті ЗВО в розділі «Вступнику».

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

Правила прийому до КНУ в 2020 році враховують особливості освітньої програми «Цивільна безпека». Так, вступ
здобувачів вищої освіти на ОП на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за сертифікатами ЗВО:
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українська мова та література; математика; фізика або іноземна мова (за державним замовленням) / українська
мова та література; математика; історія України або географія (за іншими формами оплати). Мінімальна кількість
балів для допуску до участі в конкурсі на місця державного замовлення складає 125, а для небюджетних пропозицій
– 100 балів. У додатку 6 надається «Таблиця переведення середнього балу документа про повну загальну середню
освіту». Конкурсний бал за ОП (п.7.7. Правил прийому 2020 р.) розраховується відповідно до «Умов прийому на
навчання до закладів вищої освіти України на 2020 рік», а саме: (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де:
П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з
третього предмету; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту переведений в шкалу від 100 до
200 балів, ОУ – бал за шкалою від 100 до 200 за успішне закінчення підготовчих курсів КНУ при вступі на
інженерно-технічні або природничо-математичні спеціальності. Вагові коефіцієнти до конкурсних предметів: К1 –
0,45; К2 – 0,2; К3 – 0,2; К4 – 0,1; К5 – 0,05. У Правилах прийому 2021 додатково встановлено вага мотиваційного
листа 0,01. КНУ створює спеціальні умови участі на основі співбесіди (п. 8.2. Правил прийому 2020 року) на
здобуття бюджетних місць, що передбачено тільки при вступі на перший курс бакалавра на основі ПЗСО для таких
категорій: інваліди війни, чорнобильці, особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад. Дану
інформацію також представлено у вкладці «Особливості вступу до КНУ у 2020 році на здобуття ступеня бакалавр на
базі ПЗСО» підрозділу «Підготовка до вступу». Обмежень щодо вступу на ОП осіб з особливими потребами не має. У
ході співбесід ЕГ з роботодавцями було з’ясовано, що залучені до ОП роботодавці не виключають можливість
працевлаштування випускників ОП, якщо вони є особами з особливими потребами, але за умови врахування
особливостей фахівців і існуючих умов праці на виробництві. На зустрічах з представниками ЗВО було відмічено, що
наразі в Університеті створюються загальні умови для навчання осіб з особливими потребами, у тому числі осіб з
проблемами опорно-рухового апарату.

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.

Під час онлайн-візиту експертна група впевнилася, що в КНУ створені усі належні умови для академічної
мобільності, визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти. Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентується документами КНУ:
«Положення про організацію освітнього процесу» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf); «Положення про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf); «Положення про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів у ДВНЗ КНУ» (https://tinyurl.com/y2uz7vhr). В КНУ діє також «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/2/3/39.pdf), згідно якого створюється комісія в складі не менше трьох осіб. За
результатами атестації комісія впродовж 3-х робочих днів ухвалює рішення щодо визнання результатів навчання з
можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною ОП в Університеті або відмовляє в
цьому. У межах одного контрольного заходу допускається визнання навчального навантаження обсягом до 30
кредитів (обсяг 1 семестру). Визнання іноземних дипломів урегульовано на рівні Держави та МОН України, чим і
керується КНУ. Також у розділі XIV Правил прийому наведені особливості прийому на навчання до Університету
іноземців та осіб без громадянства. Процедуру визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулює
«Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів». Зазначене вище Положення
передбачає подачу здобувачем вищої освіти диплому з додатком або академічної довідки у відповідний деканат, що
видані закладом попереднього місця навчання. Перезарахування здійснюється деканом факультету та завідувачами
кафедр, які забезпечують викладання цих дисциплін (п.4.11). Під час бліцопитування керівника відділу
міжнародних зв’язків Кругленко Л. було підтверджено інформацію, що в КНУ активно діють програми міжнародної
академічної мобільності. Так, наприклад, студентка за ОП, що акредитується, - Пищикова Катерина проходила
стажування за програмою підвищення лідерства (м. Вена). Під час розмови зі здобувачами вищої освіти було
з’ясовано, що деякі з них досить ретельно обізнані про можливість здобуття освітніх компетентностей в інших
закладах вищої освіти України та за кордоном, іншим здобувачам, що були присутні на зустрічі, не відома зазначена
вище процедура, що говорить про великій фактор впливу особистої зацікавленості студентів до додаткових ресурсів і
можливостей, які надаються ЗВО. Тому доцільно посилити інформування здобувачів стосовно їх участі у програмах
академічної мобільності та можливості перезарахування вже отриманих результатів навчання в інших закладах
освіти.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулює «Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та
«Положення про порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Ці правила є чіткими і зрозумілими.
Згідно зазначеного Положення (п.2.2.-2.4) визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної
освіти, дозволяється з дисциплін, що починають викладатись з 2-го навчального семестру; поширюється лише на
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обов’язкові компоненти ОП та перезараховується в обсязі не більше 10 % від загального обсягу з конкретної ОП.
Здобувачу вищої освіти необхідно звернутися із заявою та додатковими документами (сертифікати, свідоцтва тощо)
до ректора Університету щодо визнання його результатів. Далі (п.2.6.-2.15) за розпорядженням декана створюється
предметна комісія, до якої входять: декан факультету; гарант ОП, за якою навчається студент; науково-педагогічні
працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування. Предметна комісія знайомить
здобувача з критеріями оцінювання та надає для підготовки здобувача 10 робочих днів – до підсумкового контролю
(з кожної дисципліни) та 20 робочих днів – для написання письмової роботи. Підсумковий контроль проходить у
вигляді екзамену. Якщо здобувач набрав менше 60 балів, результати не зараховуються. За підсумками оцінювання
предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок для деканату про зарахування чи незарахування
відповідної дисципліни. У випадку непогодження, здобувач має право подати апеляцію. Випадків застосування
процедур визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП, що акредитується, не було. Під
час онлайн-зустрічі зі здобувачами, вони підтвердили, що ознайомлені з даною процедурою та користуються у
процесі навчання платформами для самоосвіти (Пищикова К.), але не за фахом.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони: 1. Створені можливості для участі здобувачів у програмах зовнішньої академічній мобільності у
якості навчання, стажування та подальшого працевлаштування, у тому числі, вони реалізуються здобувачами вищої
освіти за ОП, що акредитується. 2. В ЗВО розроблена всеохоплююча нормативна база щодо визнання результатів
навчання, отриманих поза КНУ, ці нормативні документи Університету крім вимог встановлюють і відповідні
процедури. Позитивні практики: 1. В КНУ діє «Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб,
які навчалися у ЗВО, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження». 2. На офіційному веб-сайті КНУ у вкладці «Вступнику» розроблені та впроваджені
на високому інформативному рівні онлайн-сервіси для вступників.

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

Слабкі сторони: 1. Відмінність україномовної та англомовної версій сайту ЗВО, що прослідковується по ряду розділів
сайту, у тому числі у висвітленні правил прийому та умов вступу до КНУ. 2. Недостатня зацікавленість здобувачів
вищої освіти за ОП щодо програм зовнішньої академічної мобільності, які діють в Університеті. Недоліки: 1. У
підрозділі сайту Університету «Підготовка до вступу» (https://tinyurl.com/y4o92mep) на час онлайн візиту ЕГ надано
інформацією щодо особливостей прийому на навчання у 2020 році та програмами ЗНО-2020 р. в той час коли вже
розміщені на сайті Університету правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році.
Рекомендації щодо удосконалення: 1. Доцільно посилити інформування здобувачів стосовно їх участі у програмах
академічної мобільності та можливості перезарахування вже отриманих результатів навчання в інших закладах
освіти. 2. Підсилити стимулювання залучення здобувачів вищої освіти до участі у програмах внутрішньої та
зовнішньої академічної мобільності. 3. Привести у відповідність україномовну та англомовну версій сайту ЗВО. 4. На
сайті Університету для вступників 2021 року надати інформацією щодо особливостей прийому на навчання у 2021
році та програмами ЗНО-2021 р.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертною групою визначено відповідність критерію 3, оскільки: існує доступ до ОП; правила прийому на
навчання (2020 р.) за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень і
враховують особливості самої освітньої програми; Правила прийому щорічно оновлюються та оприлюднюються на
офіційному веб-сайті КНУ; розроблені процедури визнання результатів навчання програм академічної мобільності
студентів та результатів неформальної і інформальної освіти. Вважаємо, що визначенні слабкі сторони та недоліки є
не суттєвими, та легко і швидко можуть бути ліквідовані. При цьому визначені слабкі сторони та недоліки значно не
вплинули на доступ до ОП та визнання результатів навчання.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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.

Форми та методи навчання в КНУ визначено у ряді документів, представлених на сайті
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces): «Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті», «Положення про організацію виконання
індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
«Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
«Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком в Криворізькому національному
університеті», «Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому
національному університеті». Згідно відомостей про самооцінювання Університет здійснює дистанційне навчання
через платформу G Suite (угода з компанією Google від 07.10.2020 р.). На офіційній сторінці Університету в рубриці
«Карантин» (http://www.knu.edu.ua/ogoloshennya/u-kryvoriz-komu-nacional-nomu-universyteti-zaprovadzheno-
karantyn) надано інформацію щодо дистанційного навчання. Опитування здобувачів та НПП під час зустрічей
дозволили підтвердити досягнення заявлених у ОП цілей та ПРН під час дистанційного навчання. За результатами
анкетування «Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні» студентів гірничо-металургійного факультету у
2020 році визначено, що в освітньому процесі окрім традиційних видів занять застосовуються також вправи на
розвиток творчого мислення, мозковий штурм, прес-конференції, активні лекції, заняття з використанням
інформаційних технологій, ділові ігри, тренінги, заняття в умовах виробництв. Таким чином, освітній процес
відповідає інтересам та потребам здобувачів, форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання. Також існуючий освітній процес за ОП
забезпечує академічну свободу (вільне обрання форми навчання, можливість вибору індивідуальних освітніх
траєкторій, тем курсових, атестаційних робіт, місць практики /наприклад, через сайт закладу
http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv/, навчання за декількома освітніми програмами на різних формах
навчання) і не обмежує академічну мобільність. Статут Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та Кодекс честі викладача ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) відображують принципи академічної свободи
Університету. Опитування НПП підтвердило відсутність обмежень академічної свободи (вільне обрання форм та
методів викладання, ініціювання внесення змін до програми дисципліни, силабусу, навчального плану та ОП,
розробка методичних матеріалів, розвиток наукової діяльності, можливість та сприяння стажуванням, підвищенню
кваліфікації та таке інше). Виходячи з наведеного вище зроблено висновок, що студентоцентрований підхід та
принципи академічної свободи дотримуються при навчанні за ОП, що акредитується.

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).

Результати зустрічей зі здобувачами, а також аналіз результатів анкетувань («Контрольні заходи та критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти») показали, що на початку вивчення дисципліни
студенти отримують чітку інформацію від викладача щодо змісту навчальної дисципліни, форми контрольних
заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Форми контрольних заходів, система накопичення балів на
думку здобувачів є зрозумілими та прозорими, оцінювання викладачами – об’єктивними та адекватними. Здобувачі
отримують від викладачів аргументовані коментарі щодо отриманих програмних результатів навчання.
«Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» наведено
у вільному доступі на офіційному сайті (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-
proces). Також на сайті Університету наведено графіки навчального процесу (http://www.knu.edu.ua/hrafiky-navchal-
noho-procesu). Інформація щодо контрольних заходів, критеріїв оцінювання результатів навчання розміщена у
робочих програмах та силабусах дисциплін. Студентам відомо про процедури оскарження результатів контрольних
заходів, але жоден зі студентів ОП не мав потреби у процедурі оскарження.

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 відбувається поєднання навчання і досліджень, а саме, проводиться велика кількість
практичних і лабораторних робіт з базових та фахових дисциплін, які передбачають проведення лабораторних
експериментів, практичних кейсів, тренінгів тощо. Реалізація поєднання навчання і досліджень обґрунтована цілою
низкою факторів. По-перше, на кафедрі працюють дві наукові школи професора Гуріна А.О. та професора Лапшина
О.Є., які займаються питаннями підвищення безпеки та поліпшення умов праці гірничих виробництв (аналіз
показав існування спадковості поколінь зазначених вище наукових шкіл). По-друге, Університет має філіал –
науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/naukova-struktura-universytetu/ndi-buzpeky-praci-
i-ekolohii-u-hirnychorudniy-ta-metalurhiyniy-promyslovosti), де здобувачі отримують практичні навички під час
навчань, а також можуть виконувати дослідження, необхідні для виконання випускних кваліфікаційних робіт і
наукових робіт на конкурси. По-третє, закладом здійснюється підтримка та стимулювання наукової роботи,
наприклад, преміювання НПП за публікації у журналах, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of
Science (12 викладачів кафедри охорони праці та цивільної безпеки мають відповідні публікації:
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http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus). В-четверте, в
КНУ наявний широкий перелік обладнання, яке сертифіковано, акредитовано та повірене, що дозволяє виконувати
широке коло досліджень під час виконання експериментальних та науково-дослідних робіт. Також підтверджуючим
фактом поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП є те, що у 2020-2021 н. р. КНУ призначено базовим
навчальним закладом для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності
«Гірництво», однією із номінацій цього конкурсу є «Охорона праці в гірництві» (http://www.knu.edu.ua/konkursy-
students-kyh-naukovyh-robit). Поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП здійснюється і при виконанні
випусковою кафедрою госпдоговірних та ініціативних науково-дослідних робіт
(https://drive.google.com/drive/folders/1fLegbIbEHZGG3RQodsxN1aEA86GSr52n), для виконання яких залучаються і
здобувачі ОП. Зустріч з роботодавцями дозволила встановити, що результати наукових досліджень викладачів та
здобувачів випускаючої кафедри використовуються на підприємствах області. Для розвитку поєднання навчання і
досліджень під час реалізації освітніх програм Університет підтримує політику постійного інформування про
заплановані наукові заходи, що здійснюється через веб-сайт ЗВО (http://www.knu.edu.ua/konferencii), та надає
додаткову допоміжну інформацію, у тому числі «Положення про наукову діяльність науково-педагогічних
працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty).

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

Документи ЗВО «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) та «Положення про
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), «Положення про підготовку та видання навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) регулюють питання оновлення ОП та її окремих освітніх
компонентів. Моніторинг оновлення ОП здійснюється гарантом ОП, НПП, стейкхолдерами. Ініціювати оновлення
змісту освіти згідно зазначених вище документів можуть будь-які учасники освітнього процесу або зовнішні
стейкхолдери. НПП на зустрічі проінформували про те, що вони постійно вдосконалюють освітні компоненти
програми згідно до вимог законодавства у сфері охорони праці та цивільної безпеки, вимог стейкхолдерів та з
урахуванням сучасних практик. Так, наприклад, доцент кафедри Пищикова О.В., яка викладає дисципліну «Теорія
ризиків», пройшла міжнародне стажування з даної тематики, а саме: онлайн-тренінги Джаннет Аршимової
викладача NEBOSH, члена Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) та Cambridge Behavioral Center на теми
«Техніка розслідування подій/інцидентів методом RCA (аналіз докорінної причини)», «Оцінка ризиків».
Дисципліна «Медицина надзвичайних ситуацій» оновлена за результатами підвищення кваліфікації у Головному
навчально-методичному центрі Держпраці доцентом Домнічевим М.В. За результатами міжнародного стажування
(Технически унівеситет Варна (Болгарія)) професор Лапшин О.О. оновив освітні компоненти «Безпека потенційно
небезпечних технологій і виробництв та їх ідентифікація» та «Організація наглядової діяльності в галузі охорони
праці». Згідно з документом ЗВО «Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників
Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf) НПП мають не рідше
одного разу на п’ять років підвищувати кваліфікацію, що відповідає вимогам законодавства України і позитивно
сприяє розвитку ОП, оновленню змісту освіти. Ознайомлення з силабусами освітніх компонентів ОП підтвердило,
що НПП здійснюють необхідну роботу з оновлення методичного забезпечення навчального процесу. Разом з цим, в
силабусах і робочих навчальних програмах ряду навчальних дисциплін необхідно оновити рекомендовану
літературу, при цьому в перелік включати відповідні роботи викладачів цієї

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

В Університеті функціонує Відділ міжнародних відносин (http://doir.knu.edu.ua/). Університетом розроблено ряд
документів, що регулюють питання інтернаціоналізації діяльності закладу: «Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), «Положення про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), «Положення про
організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf), «Положення про реалізацію грантових проектів програм
міжнародної співпраці Європейського Союзу та управління коштами грантів у Криворізькому національному
університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/107.pdf). Університетом підписано угоди про співпрацю з
міжнародними партнерами. В ЗВО функціонують програми обміну та стажування, програми подвійного диплому.
Університет бере участь у проектах HETES, CYBPHYS. Є можливість доступу до міжнародних інформаційних ресурсів
(Erasmus+, Scopus, Web of Science та ін.). НПП кафедри беруть участь у міжнародних стажуваннях, так, наприклад,
доценти Нестеренко О.В., Янова Л.О. та Пищикова О.В. пройшли лінгвістичне стажування у Wyższa Szkoła
Lingwistyczna w Częstochowie (Польща), професор Лапшин О.О. - у Technical University (Варна, Болгарія), професор
Швагер Н.Ю. брала участь у Євразійському науковому конгресі (Барселона, Іспанія); у міжнародних конференціях -
Лапшин О.Є., Шаповалов В.А., Худик М.В., інші. Студенти також мають змогу брати участь у міжнародних
стажуваннях, так, наприклад, студентка гр. ЦБ-19 Пищикова Катерина брала участь у America House Youth
Leadership Program 2019-2020, Integrity Leadership Summer School 2020, що підтверджено відповідними
сертифікатами. Під час спілкування з представниками міжнародного відділу, НПП, здобувачами вищої освіти було
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з’ясовано, що основною перепоною до активізації міжнародної діяльності є недостатнє володіння іноземними
мовами. З метою виправлення цієї ситуації у ОП редакції 2019 року закладено 12 кредитів ЕКТС на вивчення
іноземної мови, в кафедрою іноземних мов проводяться безкоштовні мовні курси та різноманітні інтерактивні
заходи, спрямовані на поглиблення знань англійської мови здобувачами та НПП. Недоліком ОП є те, що учасників
освітнього процесу не приймають участь у грантових міжнародних проєктах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: 1. Сформовані на кафедрі дві наукові школи – професорів Гуріна А.О. та Лапшина О.Є.,
забезпечують спадковість поколінь та поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми. 2.
Університет має філіал – науково-дослідний інститут безпеки праці і екології в гірничорудній і металургійній
промисловості ДВНЗ «Криворізький національний університет», де здобувачі отримують практичні навички під час
навчань, а також можуть виконувати дослідження, необхідні для виконання випускних кваліфікаційних робіт,
наукових робіт на конкурси. 3. В КНУ підтримується політика участі у конкурсах студентських наукових робіт, у тому
числі Університет виступає організатором деяких з них. 4. НПП Університету, що задіяний при реалізації ОП, мають
досить високу публікаційну активність, у тому числі в журналах, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web
of Science. 5. В ЗВО функціонують програми обміну та стажування, програми подвійного диплому. Одну із програм
стажування реалізовано здобувачем вищої освіти за ОП (ЦБ-19 Пищикова Катерина брала участь у America House
Youth Leadership Program 2019-2020, Integrity Leadership Summer School 2020). 6. Більшість викладачів випускової
кафедри мають практичний досвід за основними напрямами ОП. Позитивні практики: 1. При виконанні
лабораторних робіт у дистанційному режимі викладачі надають відео виконання лабораторної роботи, при цьому
зйомка проводиться таким чином, аби студенти мали змогу самостійно зняти необхідні показники. Запис
лабораторної роботи надається студентам, які не змогли бути присутніми у час проведення роботи. 2. Університетом
здійснюється підтримка та стимулювання наукової роботи, у тому числі преміювання НПП за публікації в журналах,
що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science. 3. Кафедрою іноземних мов проводяться безкоштовні
мовні курси та різноманітні інтерактивні заходи, спрямовані на поглиблення знань англійської мови здобувачами та
НПП. 4. Функціонал, який застосовується на сайті Університету (особистий кабінет) дає можливість студенту
ознайомитись з силабусами навчальних дисциплін, для ряду вибіркових дисциплін також є можливість
ознайомитись з їх анотаціями.

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

Слабкі сторони: 1. Учасників освітнього процесу не приймають участь у грантових міжнародних проєктах. Недоліки:
1. В силабусах і робочих навчальних програмах ряду навчальних дисциплін необхідно оновити рекомендовану
літературу. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Університету розробити та впровадити заходи щодо підвищення
зацікавленості викладачів та здобувачів вищої освіти за ОП у спільному виконанні науково-дослідних робіт та участі
у грантових проєктах. 2. Розробити механізми стимулювання здобувачів вищої освіти до участі в конкурсах
студентських наукових робіт та олімпіадах. 3. В силабусах і робочих навчальних програмах оновити рекомендовану
літературу, при цьому до її переліку доцільно включати відповідні роботи викладачів цієї навчальної дисципліни
(звичайно за умови їх відповідності темам освітнього компоненту). 4. Приділити більшу увагу до інформування
через сторінку кафедри, у тому числі надавати інформацію про результати перемог та інформацію щодо участі у
наукових заходах здобувачів та НПП, результати опитувань та заходів, які були вжиті за цими результатами тощо. 5.
Розширити позитивну практику КНУ щодо надання анотацій до вибіркових навчальних дисциплін на ресурсі сайту
Університету (особистий кабінет) зробивши цей функціонал для всіх без виключення вибіркових і обов’язкових
дисциплін. 6. Для сайту Університету розробити функціонал, який би дозволив стейкхолдерам надавати свої
зауваження та рекомендації щодо навчання і викладання за освітньою програмою, а також рекомендації щодо
удосконалення ОП. 7. В особистому кабінеті здобувача освітньої програми в обов’язковому порядку розмістити ОП,
за якою він навчається. 8. На сайті ЗВО розмістити відеоматеріали, які б ознайомлювали в інтерактивній формі
здобувачів вищої освіти з: порядком та критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів; з
процедурою обрання вибіркових навчальних дисциплін; процедурою оскарження результатів оцінювання тощо.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наявність сильних сторін і позитивних практик, а також беручи до уваги, що на ОП, що акредитується,
при проведенні занять використовуються технології інтерактивного навчання, освітня програма розміщена на сайті
ЗВО та силабуси освітніх компонент ОП доступні для здобувачів вищої освіти через їх особистий кабінет, і в ОП та в
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силабусах надається в достатньому обсязі інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання, а також реалізація освітньої програми забезпечує поєднання навчання і
досліджень та формує сприятливе середовище для навчання і наукових досліджень (використання лабораторної
бази та взаємодія з підприємствами -партнерами) експертна група прийшла до висновку, що освітня програма та
діяльність за освітньою програмою відповідають вимогам Критерію 4. Визначені слабка сторона та недолік суттєво
не знижують рівень навчання і викладання за освітньою програмою, а надані експертною групою рекомендації
спрямовані на використання позитивних практик та загальне покращення якості освітнього процесу в частині
навчання і викладання.

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.

Аналіз відомостей про самоаналіз ОП, веб-сайту ЗВО, індивідуальних навчальних планів, силабусів, результатів
опитування та інтерв’ювання фокус-груп дозволили встановити: 1) Здобувачі здатні досягнути очікуваного рівня
компетентностей та отримати очікувані результати навчання як для окремо взятого освітнього компоненту, так і для
освітньої програми в цілому. 2) Форми контрольних заходів (КЗ), засоби діагностики, критерії та процедури
оцінювання результатів у межах ОК встановлені нормативними документами КНУ («Положення про організацію
освітнього процесу в КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) – п.4.5.-4.6.; «Порядок оцінювання
знань студентів у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf); «Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) – Р.3. 3) Відповідно до зазначених нормативних документів, де
чітко описано процедуру та форми оцінювання знань – здійснюється шляхом проведення КЗ, які включають
поточний та підсумковий контроль за модульно-рейтинговою системою. ОК мають підсумкову форму контролю
семестровий «екзамен» або «залік». 4) Інформація щодо форм КЗ та критеріїв оцінювання представлено в
силабусах та РП ОК, графіку навчального процесу та розкладі, що розміщені у відкритому доступі на веб-сайті та
освітніх ресурсах КНУ. 5) Силабуси містять політику оцінювання результатів навчання, де представлено засоби,
процедуру, критерії та шкалу оцінювання, вони є чіткими, зрозумілими і дозволяють встановити досягнення
здобувачем результатів навчання. Але необхідно уніфікувати у силабусах шкалу і критерії оцінювання, бо у багатьох
силабусах ОК вони різняться. 6) Інформацію про форми КЗ, критерії оцінювання до здобувачів доводять на
першому занятті з ОК, що встановлено у ході зустрічей з НПП та здобувачами, а також підтверджено за
результатами анкетування (100 % здобувачів підтверджують факт того, що вони були завчасного поінформовані
викладачем про форми контролю та критерії оцінювання: https://tinyurl.com/y26pzjyt). У ході спілкування здобувачі
даної ОП проінформували ЕГ щодо проведення різних форм контрольних заходів. У той же час було виявлено, що
більшість з них засвідчують чіткість та зрозумілість для них критеріїв оцінювання, хоча деякі студенти (Литвин В.)
не зорієнтовані у системі оцінювання. 7) Встановлено розбіжність шкали оцінювання у силабусах та вище
зазначених нормативних документах, у деяких силабусах шкала оцінювання взагалі відсутня, наприклад, у
силабусах «Економіка охорони праці», «Теорія ризиків». Тому силабуси потребують удосконалення в частині
представлення оцінювання контрольних заходів. 8) Уніфікування потребують і документи КНУ: «Положення про
організацію освітнього процесу» (2020 р.) та «Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький
національний університет» (2014 р.), що у подальшому передбачає внесення змін до РП та силабусів.

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

Атестація здобувачів вищої освіти даної ОП, згідно зі Стандартом вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти підготовки фахівців ступеня бакалавра в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263
«Цивільна безпека» здійснюється у формі захисту кваліфікаційної (бакалаврської) роботи. Атестація здійснюється
відкрито і публічно. За умови успішного захисту здобувачам вищої освіти видається документ (диплом)
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з цивільної
безпеки. Здобувачам освіти пропонується вільно обирати тематику кваліфікаційної роботи або обрати з
представленого кафедрою охорони праці та цивільної безпеки переліку тем досліджень, обрана здобувачем вищої
освіти тема бакалаврської роботи додатково обговорюється безпосередньо з обраним науковим керівником. Це було
підтверджено під час зустрічі з адміністративним персоналом, на якій завідувач кафедрою проф. О. Лапшин
проінформував експертну групу з питання вибору тем досліджень. Для проведення атестації здобувачів вищої освіти
формується екзаменаційна комісія, у складі якої обов’язково є представники роботодавців та їх об’єднань
(наприклад, головою екзаменаційної комісії з атестації кваліфікаційних робіт здобувачів спеціальності 263
«Цивільна безпека» є провідний фахівець (з вентиляції) відділу охорони праці ПАТ «Кривбасзалізрудком»
Галінський В.С.).
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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.

Правила проведення контрольних заходів, повторного проходження та процедури оскарження результатів
регламентуються документами КНУ (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces):
«Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ»; «Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ»;
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ»; «Положення про
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ДВНЗ «КНУ»; «Положення про організацію та проведення
опитування здобувачів вищої освіти КНУ»; «Положення про організацію та проведення ректорського,
директорського та деканського контролю знань студентів у ДВНЗ «КНУ»; «Положення про академічну
доброчесність». Інформація щодо правил проведення КЗ доводиться до відома здобувачів освіти на перших
заняттях з навчальних дисциплін, що встановлено за результатами спілкування (з НПП і здобувачами) та
анкетування (95,9% здобувачів ГМФ). Інформаційну та консультативну підтримку здобувачам освіти надають
деканат, куратор та старости академічних груп. Вся необхідна інформація щодо КЗ представлена у РП та силабусах,
які розміщені на електронному ресурсі КНУ (http://asu.knu.edu.ua), в особистих кабінетах Google Classroom та на
сайті кафедри охорони праці та цивільної безпеки (https://tinyurl.com/yxgtu6or). У графіку навчального процесу
(https://tinyurl.com/y3j7mp2m) та розкладі (https://tinyurl.com/yy38voyw), що розміщені на веб-сайті КНУ,
представлено інформацію щодо форм і термінів проведення контрольних заходів. «Положення про організацію
освітнього процесу» врегульовує процес перескладання іспитів та заліків та оскарження результатів атестації. У
випадку оскарження результатів - здобувач особисто із заявою звертається в день процедури проведення або
оголошення результату КЗ до керівника факультету. За наявності поважних підстав здобувачу може бути надана
академічна відпустка або можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до чинного законодавства
України. Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів врегульовує «Положення про організацію
освітнього процесу в КНУ» та «Положенні про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального
конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). У разі виникнення конфліктної ситуації на засіданні кафедри
ухвалюється рішення щодо відсторонення задіяної особи від участі в освітньому процесі, при цьому усі задіяні особи
освітнього процесу обов’язково ознайомлюються з цим рішенням кафедри. У процесі інтерв’ю зі здобувачами освіти
та представниками студентського самоврядування з’ясовано, що вони обізнані у існуючих правилах і при
необхідності можуть користуються встановленими в нормативних документах ЗВО процедурами. Випадків
оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОП, а також конфлікту інтересів, експертною
групою не виявлено.

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.

Політика та процедури у КНУ щодо дотримання академічної доброчесності є чіткими і зрозумілими. Основними
документами щодо дотримання академічної доброчесності (АД) є: «Статут Криворізького національного
університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) – п.2.7.; «Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) - п.10; «Положення про
академічну доброчесність» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та «Кодекс академічної доброчесності»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Ці документи розміщені на веб-сайті у вкладці «Нормативна
база» відділу Центру забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) (https://tinyurl.com/y5bwj93l). В КНУ ректор
безпосередньо здійснює управління процесом дотримання АД усіма учасниками освітнього процесу. Створені
Комісії з етики та управління конфліктами кафедр, факультетів, спецрад, що підпорядковуються ректору. ЦЗЯВО
здійснює контроль за дотриманням АД в освітній діяльності, інформаційну діяльність щодо неприпустимості
порушення АД, а також реалізовує заходи щодо запобігання проявам академічної недоброчесності тощо. У вкладці
«Академічна доброчесність» на сторінці ЦЗЯВО розміщені нормативні документи, методичні рекомендації,
матеріали семінарів та вебінарів. (https://tinyurl.com/y5p8n2x5). В КНУ постійно здійснюється популяризація АД
серед здобувачів вищої освіти та НПП: у процесі викладання ОК, шляхом проведення вебінарів, інформуванням
через офіційний веб-сайт ЗВО (https://tinyurl.com/y4mohj4a). Спілкування ЕГ з директором наукової бібліотеки С.
Баскановою виявило, що бібліотека активно долучається до популяризації АД шляхом проведення «Уроку
інформаційної культури», де розповідається про використання літератури, складання списків використаних джерел
та цитування. На веб-сайті КНУ здобувачам надаються «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та
графічних студентських і магістерських робіт» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/23.pdf), хоча на думку ЕГ,
запропонована редакція 2014 р. потребує оновлення. В КНУ реалізована процедура перевірки кваліфікаційних робіт
на плагіат, що здійснюється за допомогою систем Unicheck.com або Strikeplagiarism.сom компаній «Антиплагіат» та
«Плагіат», (договір з ТОВ «Антиплагіат» Unicheck від 23.05.2018 р. №23-05/2018 та Додаткова угода №3 до цього
договору 2020р.; договір з ТОВ «Плагіат» від 16.12.19 р. №UKR-261. Спілкування з фокус-групами дозволили
уточнити, що з 2021 р. перевірка праць здійснюється у повному обсязі (рукописів монографій; підручників;
навчальних посібників; матеріалів конференцій; кваліфікаційних робіт, у тому числі і бакалаврських
кваліфікаційних робіт). Перевірка здійснюється на кафедрі, за це відповідає Комісія з академічної етики кафедри,
яка за встановленою процедурою передає протоколи Комісії з академічної етики факультету. В ЗНО позитивний
результат перевірки роботи є обовязковою умовою її допуску до захисту (друку).
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: 1. В ЗВО популяризується академічна доброчесність, у тому числі впроваджуються цілеспрямовані
заходи та проводиться контроль дотримання встановлених в КНУ процедур. 2. На веб-сайті КНУ здобувачам
надаються «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і магістерських робіт»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/23.pdf) (на думку ЕГ, запропонована редакція 2014 р. потребує оновлення).
Позитивні практики: 1. Інформація про контрольні заходи доводиться до відома здобувачів освіти різноманітними
засобами (графік освітнього процесу, онлайн-розклад, освітні ресурси, на перших заняттях навчальної дисципліни)
тощо. 2. Силабуси з усіх освітніх компонент даної ОП представлені на сайті ЗВО, на сторінці кафедри охорони праці
та цивільної безпеки, а також в електронному особистому кабінеті. 3. В Університеті створені Комісії з етики та
управління конфліктами кафедр, факультетів, спецрад, що підпорядковуються ректору. 4. Бібліотека активно
долучається до популяризації академічної доброчесності шляхом проведення заходу «Урок інформаційної
культури», де розповідається здобувачам вищої освіти про використання літератури, складання списків
використаних джерел та цитування.

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

Слабкі сторони: 1. Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо контрольних заходів та їх оцінювання, а
також впровадження заходів за результатами опитувань не у повній мірі оприлюднюються на офіційному веб-сайті
КНУ. 2. Деякі заходи, що проводяться з популяризації академічної доброчесності не представлені на сайті
Університету. Недоліки: 1. Документи ЗВО, а саме «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті» «Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький національний
університет» (2014 р.), а також відповідно РП та силабуси потребують уніфікації. 2. Існує розбіжність шкали
оцінювання у силабусах та нормативних документах КНУ, у деяких силабусах шкала оцінювання взагалі відсутня,
наприклад, у силабусах «Економіка охорони праці», «Теорія ризиків». Тому силабуси потребують удосконалення в
частині представлення оцінювання контрольних заходів. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Оприлюднювати на
офіційному веб-сайті КНУ результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо контрольних заходів та їх
оцінювання, а також впровадження заходів за результатами опитувань. 2. У повній мірі висвітлювати на веб-сайті
КНУ заходи, що проводяться з популяризації академічної доброчесності. 3. Удосконалити відповідно до оновленого
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (2020р.) наступні
документи: «Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2014р) та
відповідно РП і силабуси в частині використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та інформації щодо контрольних заходів. 4. На початку кожного навчального року
проводити заходи, що дозволяють ознайомити здобувачів вищої освіти з існуючою в Університеті системою
оцінювання, у тому числі зробити відповідний відеоролік та розмістити його на веб-сайті закладу. 5. Для
підтримання зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу на сайті ЗВО надати електронну пошту
відповідальної особи за академічну доброчесність, на яку можна надсилати свої зауваження та пропозиції. 6.
Потребують оновлення СТОУ-02-13 «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і
магістерських робіт».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Оскільки, по-перше, на даній ОП форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання; по-друге, форми атестації
здобувачів вищої освіти відповідають загально встановленим вимогам; по-третє, правила проведення контрольних
заходів, які існують в ЗВО, є чіткими, зрозумілими, доступними і забезпечують об’єктивність екзаменаторів; по-
четверте, політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності послідовно виконуються всіма
учасниками освітнього процесу, а також виявлені слабкі сторони і недоліки не впливають в цілому на реалізацію
контрольних заходів та на оцінювання здобувачів вищої освіти, то освітня програма і діяльність за цією освітньою
програмою відповідає критерію 5.

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

Аналіз інформації наданої у відомостях про самооцінювання, отриманої під час онлайн візиту та додаткової
інформації, наданої на запит ЕГ (таблиця 2 Зведена інформація про викладачів
(https://docs.google.com/document/d/1uT0w8A5rtebiQJqKd_Rcbdexgvk88qd8/edit)), дозволив підтвердити
відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів, задіяних у реалізації ОП. Ознайомлення з
переліком публікацій НПП, дозволило зробити висновок, що публікаційна активність викладачів в цілому
відповідає дисциплінам, які вони викладають. На кафедрі працюють 2 наукові школи професора Гуріна А.О. та
професора Лапшина О.Є., які досліджують питання підвищення безпеки та поліпшення умов праці гірничих
виробництв. Таким чином, досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується
відповідністю НПП як профілю ОП, так і дисциплінам, які вони викладають.

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

Документами ЗВО «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та укладання з ними трудових
договорів (контрактів» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf), «Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті» (п. 5
Забезпечення якості кадрового складу) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf) визначена чітка та прозора
процедура конкурсного добору викладачів. На головній сторінці Університету присутня вкладка «Вакансії», яка
дозволяє перейти на сторінку з інформацією про оголошені конкурси на заміщення вакантних посад НПП
(http://www.knu.edu.ua/novini/konkurs-na-zamishhennya-vakantnyh-posad-naukovo-pedahohichnyh-pracivnykiv_) та
ознайомитись з переліком вільних посад, термінами і адресою подання документів, основними вимогами до
претендентів, переліком необхідних документів. Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму для успішної
реалізації ОП претенденти на заміщення вакантних посад мають відповідати вимогам ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text), відповідати
профілю кафедри за вищою освітою або науковим ступенем із відповідної спеціальності, або вченим званням за
відповідною кафедрою чи із відповідної спеціальності, мати підтвердження наукової, науково-педагогічної,
педагогічної чи іншої професійної діяльності за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи
результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.

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

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, що підтверджено угодами про співпрацю
(угода про співпрацю № 73 від 09.01.2020 - ДВГРЗ ДСНС України, угода про співпрацю № 233/186.16 від 09.11.2016
– ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці») та під час зустрічі з роботодавцями Червонцевим К.О., Андрейчиковим М.В.,
Недвігою С.І., Побережним О.О., Гацьким І.А., Морозковою Н.С. Усі зазначені особи підтвердили участь у
організації та реалізації освітнього процесу через навчально-ознайомчу та виробничу практики, проведення
практичних занять на базі підприємств та організацій. Окрім того, роботодавці залучаються до реалізації освітнього
процесу в якості голів державних екзаменаційних комісій по захисту кваліфікаційних робіт (наказ № 181к від
18.12.2020 р. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JhIkNnRWf0rNx2BamMXhhqtro74-Hz_n).

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

Згідно наданої у відомостях про самооцінювання інформації викладачі кафедри охорони праці та цивільної безпеки
доценти Нестеренко О.В., Домнічев М.В., професор Лапшин О.О. є професіоналами-практиками у галузі цивільної
безпеки і за сумісництвом проводять навчання у ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці», що було підтверджено під час
онлайн візиту. Окрім того, до аудиторних занять залучаються представники роботодавців, експерти галузі,
наприклад, під час викладання ОК «Безпека вибухових робіт» на виїзних заняттях на філії кафедри у ДП
«Криворізький ЕТЦ Держпраці - гірничий інженер-підривник Олег Цуканов і представник Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань Світлана Гуліда.

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

Професійний розвиток викладачів регламентують «Положення про професійний розвиток науково-педагогічних
працівників Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf),
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому
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національному університеті» (п. 5 Забезпечення якості кадрового складу)
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), які передбачають: безперервний процес підтримання належного
або покращання існуючого рівня професійної кваліфікації на протязі усієї професійної діяльності; набуття нових та
вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності,
самоосвіту та інші види і форми професійного зростання. При чому, професійний розвиток може здійснюватися
шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності. Під час зустрічей з
представниками структурних підрозділів з’ясовано, що професійний розвиток викладачів можливий як через власні
програми Університету, так і у співпраці з іншими організаціями. При чому, НПП самостійно обирають форми,
види, напрями підвищення кваліфікації та професійного розвитку. Основними видами професійного розвитку
науково-педагогічних працівників є підвищення кваліфікації та стажування. Університет забезпечує збереження
середньої заробітної плати НПП під час підвищення кваліфікації (стажування). У кошторисах Університету
передбачаються кошти на фінансування підвищення кваліфікації (стажування) в обсязі, установленому
законодавством. Вищеозначене свідчить про активну позицію ЗВО у сприянні професійному розвитку викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Згідно до «Колективного договору» та Додатку 2 до колективного договору на 2017-2021 роки («Положення про
преміювання працівників Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf)) стимулювання розвитку викладацької майстерності здійснюється
через преміювання НПП по результатах показників діяльності, в тому числі за проведення на високому науково-
методичному рівні занять, створення та видання навчально-методичних посібників, підручників та монографій,
успіхи у науково-дослідній роботі та ін. Згідно до Статуту Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) ЗВО може встановлювати власні форми морального та матеріального
заохочення учасників освітнього процесу. Так, відповідно до інформації у відомостях про самооцінювання,
професори кафедри Лапшин О.Є. та Гурін А.О. були нагороджені почесними грамотами за багаторічну плідну
працю. Під час зустрічі з викладачами кафедри було з’ясовано, що співробітники кафедри мають досвід отримання
не лише моральних, але й матеріальних заохочень. Окрім того, відповідно до «Положення про організацію
викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf) НПП, що викладають дисципліни англійською мовою,
встановлюється надбавка на термін викладання дисципліни у розмірі 10 % від частини ставки за рахунок
спеціальних коштів Університету. Враховуючи наведене вище, зроблено висновок, що ЗВО стимулює розвиток
викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: 1. На кафедрі працюють дві наукові школи професора Гуріна А.О. та професора Лапшина О.Є., які
досліджують питання підвищення безпеки та поліпшення умов праці гірничих виробництв. Позитивні практики: 2.
В ЗВО впроваджено заходи щодо стимулювання професійного розвитку та розвитку викладацької майстерності.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Висвітлювати
навчально-наукові здобутки НПП та здобувачів кафедри на сторінці кафедри. 2. Актуалізувати сторінку кафедри
«Склад кафедри» (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorohy-praci-
ta-prava/sklad-kafedry), у тому числі надати інформацію про профілі НПП у наукометричних базах даних.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Оскільки, по-перше, на ОП викладають викладачі з високим рівнем кваліфікації, який відповідає специфіці освітніх
компонент і забезпечує досягнення здобувачами вищої освіти визначених ОП цілей та програмних результатів
навчання, а також викладачі кафедри є представниками двох потужних наукових шкіл, по-друге, добір викладачів
для забезпечення освітнього процесу відбувається на конкурсній основі і процедура конкурсного відбору є
прозорою, по-третє, за спрямованістю ОП існує постійна практика проводити відкриті заняття, конференції,
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семінари і студентські конкурси, по-четверте, професіонали-практики та представники роботодавців беруть участь у
відкритих лекціях та практичній складовій ОП, по-п’яте, для підвищення професійного розвитку в ЗВО
впроваджена ефективна система підвищення кваліфікації і стажування викладачів у вітчизняних та закордонних
установах-партнерах закладу, а також створена система заохочення викладачів за досягнення, то ОП в частині
людські ресурси відповідає вимогам критерію 6. Оскільки експертна група не виявила слабких сторін та недоліків, і
ЗВО реалізувало потужну систему підтримки НПП (має інноваційну складову), а також прийнявши до уваги
існування двох наукових шкіл (професора Гуріна А.О. та професора Лапшина О.Є.) за спеціальністю освітньої
програми, що акредитується, експертна група оцінює цей критерій найвищою оцінкою.

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.

Результати ознайомлення з матеріальною базою КНУ засвідчили, що заклад має потужні матеріально-технічні
ресурси, які забезпечують якісний освітній процес, зокрема за даною ОП, сприяють досягненню визначених
освітньою програмою цілей та ПРН. Заклад має власні навчальні корпуси та гуртожитки, їдальню та буфети;
спортивний комплекс; велику актову залу, геологічний музей, кімнату матері та дитини. Для проведення масових
заходів заклад використовує «Палац молоді і студентів». Всі приміщення, де здійснюється навчання за ОП,
знаходяться у гарному технічному стані, в достатній мірі обладнані сучасними технічними засобами та меблями.
Кафедра охорони праці та цивільної безпеки використовує 14 спеціалізованих лабораторій та аудиторій, які задіяні у
освітньому процесі для здобувачів даної ОП, і для інших спеціальностей закладу. Ці лабораторії (цивільної безпеки,
комп’ютерної схемотехніки та захисту інформації, електротехніки, технічної термодинаміки, основ конструювання
та деталей машин, механіки та молекулярної фізики, хімії, рудникової аерології, безпеки життєдіяльності, охорони
праці) оснащені різноманітними навчальними стендами, діючим обладнанням, приладами, моделями та
устаткуванням тощо. У спеціалізованих лабораторіях кафедра охорони праці та цивільної безпеки збережено у
діючому стані прилади та обладнання минулого покоління, а також в достатній кількості наявне сучасні, що
дозволяє здобувачам проводити дослідження та набувати досвіду його практичного використання. Також кафедра
забезпечує освітній процес власними наробками – нормативно-методичною та науковою літературою, що
представлено на веб-ресурсі закладу (http://is.knu.edu.ua/login). В Університеті є мультимедійні аудиторії, що
відповідають сучасним вимогам навчання і викладання. Для вивчення іноземних мов в КНУ є спеціально оснащені
лінгвістичні аудиторії з мультимедійними дошками та комп’ютерною технікою. Важливим надбанням ЗВО є сучасно
оздоблений навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Siemens». Як засвідчено під
час зустрічей з фокус-групами, КНУ щорічно поповнює свої ресурси новітнім обладнанням, приладами тощо.
Наукова бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua) має достатньо великий фонд (понад 920 тис. джерел, серед яких
власне наукове періодичне видання «Вісник КНУ»), вона оснащена вісьмома читальними залами, де є відкритий
доступ до університетського електронного каталогу (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=6), міжнародних баз даних, у
тому числі Scopus і Web of Science; мережі WI-FI. Також бібліотека має функціонал для електронних замовлень та
віртуальної довідки (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1476), наявний зворотній зв’язок із читачами. Таким чином,
матеріально-технічна база КНУ є достатньою для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової роботи та
соціально-побутових потреб здобувачів освіти, НПП та співробітників.

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.

У ході онлайн-візиту було з’ясовано, що КНУ забезпечує здобувачів ВО та викладачів безкоштовним доступом до
інформаційних ресурсів та інфраструктури, які необхідні для навчального процесу, викладацької та наукової
діяльності в межах ОП. Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати інформацію із різних інформаційних
джерел: соціальних мереж (https://www.facebook.com/knu.edu.ua), електронних ресурсів закладу, у тому числі
бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua), веб-сайту (http://www.knu.edu.ua), електронної системи АСУ ЗВО
(http://asu1.knu.edu.ua/login), платформи G Suite, каналу You Tube (https://www.youtube.com/channel/UCDa0PF-
uAOL1588aMEb0Eqg) тощо. Як засвідчили здобувачі даної ОП, вони мають можливість безоплатно користуватися
комп’ютерною технікою, навчально-методичною та науковою літературою, іншою інфраструктурою Університету.
Діяльність бібліотеки КНУ передбачає доступ до електронного каталогу; до наукометричних баз даних Scopus та Web
of Science; доступ до Інтернет-ресурсу (вивчення англійської мови) http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=6662, а також
репозитарію (http://ds.knu.edu.ua/), що постійно поповнюється науковими публікаціями викладачів і здобувачів,
кваліфікаційними роботами студентів. Разом з цим закладу необхідно відновити підписку на профільні періодичні
видання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». В КНУ забезпечується також вільний доступ до Інтернету, у
переважності за допомогою вільного Wi-Fi доступу. Задля виявлення потреб та інтересів здобувачів та викладачів
щодо їх освітнього середовища в КНУ функціонують скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), що
розміщені у кожному корпусі та на факультетах. Разом з адміністрацією ЗВО студентське самоврядування також
приймає участь у вирішенні питань, які пов’язані з інфраструктурою та інформаційними ресурсами. Так, наприклад,
на зустрічі Голова Студентської ради Тищенко О. навів зразок ефективного вирішення складної ситуації для
студента, яка полягала у відсутності у нього доступу до мережі Інтернет та відповідно дистанційних курсів
навчальних дисциплін.
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3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище КНУ дозволяє задовольнити потреби і інтереси здобувачів даної ОП та є безпечним для їх
життя та здоров’я. Безпечність освітнього середовища для учасників освітнього процесу описано у нормативних
документах закладу («Стратегія розвитку Університету…» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf,
«Положеннях внутрішнього розпорядку…» тощо). Даними питаннями опікується відділ охорони праці та пожежної
безпеки Університету, а також відділ з надзвичайних ситуацій КНУ, які організують і контролюють забезпечення
безпеки освітнього середовища. Під час онлайн екскурсії експертній групі було продемонстровано наявні
вогнегасники, журнали інструктажу тощо. На час онлайн візиту в Університеті оновлюється система протипожежної
безпеки. Експертна група під час фінального брифінгу надала рекомендацію щодо оновлення і інформаційних
матеріалів з пожежної безпеки та охорони праці відповідно до сучасних вимог, що було підтримано керівництвом
закладу. Для реалізації дистанційної освіти в КНУ функціонує електронний ресурс на платформі Google Classroom,
де розміщено дистанційні курси ОК. Здобувачі вищої освіти та НПП мають безоплатний доступ до наукометричних
баз даних Scopus, Web of Science. Адміністрація сприяє розширенню матеріальної бази, забезпеченню
психоемоційного комфорту та санітарних умов для навчання і роботи в КНУ. Соціально-побутова інфраструктура
закладу включає наукову бібліотеку, їдальню та буфети, спортивний комплекс, актову залу. Для проведення великих
культурно-масових заходів наявний «Палац молоді і студентів». Також в КНУ нещодавно створено ізюминку
закладу – «Кімнату матері та дитини», таким чином Університет підтримує здобувачів та викладачів, надаючи їм
можливість залишити на деякий час дітей з кваліфікованими фахівцями, у той час коли вони навчаються /
працюють, і це є позитивною практикою. Також, у разі необхідності, здобувачі вищої освіти забезпечуються
гуртожитком. Студентське самоврядування приймає безпосередню участь в діяльності, яка направлена на
задоволення потреб здобувачів, що підтверджено під час зустрічей ЕГ з його представниками та здобувачами вищої
освіти.

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

Результати зустрічей з фокус-групами, детальне вивчення нормативних документів Університету підтвердили, що
КНУ на належному рівні забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну, соціальну та
психологічну підтримку здобувачів, зокрема даної ОП. Консультативну підтримку здобувачів щодо усіх видів
діяльності даної ОП безпосередньо здійснюють викладачі кафедри в процесі викладання дисциплін та консультацій,
куратори груп, працівники деканату, гарант ОП та завідувач випускової кафедри, наукова бібліотека, органи
студентського самоврядування. Як зазначив декан гірничо-металургійного факультету І. Кушнерьов, для
інформування учасників освітнього процесу, підтримки зворотного зв’язку з ними на факультеті функціонує
Telegram-канал. Також актуальну інформацію щодо освітньої, міжнародної, наукової діяльності, важливі події із
життя Університету, анонси подій та заходів висвітлюються на веб-сайті КНУ, в соціальних мережах, каналі You
Tube тощо. Позитивним моментом є організація освітньої діяльності здобувачів у період дистанційного навчання,
зокрема створення кафедрою фізики відеороликів з проведеними експериментами, завдяки яким можна можна
знімати показники з приладів та виконувати лабораторну роботу з усіма розрахунками. Така налагоджена освітня та
організаційна підтримка здобувачів КНУ сприяє їх якісній освіті. Як відзначили здобувачі даної ОП, Університет,
зокрема кафедра іноземних мов, сприяє поглибленому вивченню іноземних мов, що відкриває для них нові
можливості. Щодо соціальної та матеріальної підтримки здобувачів в Університеті діють «Правила призначення та
виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/100.pdf). Зі слів здобувачів вищої освіти та представників органів
студентського самоврядування велику роль при вирішенні соціально-побутових проблем в Університеті відіграє
Профком (http://pon.knu.edu.ua), він у разі потреби надає матеріальну допомогу, пільгові путівки до санаторіїв
тощо. Здобувачі мають доступ до міжнародних програм з академічної мобільності, грантів, освітніх та наукових
проєктів. Але за результатами зустрічей з’ясовано, що адміністративному апарату рівня факультету і кафедри
необхідно оптимізувати інформаційну підтримку студентів з питань програм академічної мобільності. Задля
покращення якості освіти та освітньої діяльності центром забезпечення якості вищої освіти запроваджено
проведення моніторингу та анкетувань здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою, організаційною,
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою, але нажаль результати цих опитувань не надаються
зворотнім зв’язком (наприклад, через сайт Університету), також здобувачі вищої освіти не інформуються про вжиті
заходи, які впроваджено за результатами опитувань. В цілому здобувачі даної ОП задоволені діяльністю КНУ, що
підтверджено у процесі спілкування з ЕГ та за результатами проведених анкетувань.

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

КНУ впроваджує заходи для забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті особам з
обмеженими можливостями, що потребують допомоги. Для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами в Університеті розроблено: «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету»
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(https://tinyurl.com/y4fywn6j). На веб-сайті закладу створена сторінка «Для осіб з особливими потребами», де
розміщено нормативні документи щодо їх прав і можливостей. Згідно вищезазначеного документу для відвідування
закладу такі особи мають змогу скористатись кнопкою виклику швейцару (сторожа), що розташована біля входу в
приміщення та забезпечуються супроводом відповідальної особи. Також для отримання необхідної інформації для
зазначених вище осіб надаються контактні номери телефонів та адреса електронної пошти загального відділу. За
нормативними документами Університету здобувачам з особливими освітніми потребами в окремих випадках
передбачено навчання за індивідуальними навчальними планами. Як зазначено у відомостях про самооцінювання,
до осіб з особливими освітніми потребами відносяться і матері, які мають малих дітей. Для такої категорії осіб в КНУ
створено «Кімнату матері та дитини», де учасникам освітнього процесу можна залишити на деякий час своїх дітей з
кваліфікованими фахівцями, і у той же час навчатись чи працювати. Під час онлайн-спілкування представники КНУ
зазначили, що на сьогоднішній час в закладі розробляються план заходів щодо закупівлі необхідних матеріалів та
обладнання задля забезпечення комфортного навчання та підтримки осіб з особливими освітніми потребами. У ході
онлайн-зустрічі, роботодавці підтвердили потенційну можливість працевлаштування осіб з особливими потребами
за даною ОП. На період акредитації особи з особливими потребами на даній ОП не навчаються.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій визначають ряд документів ЗВО: «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);
«Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" на
2021-2023 роки» (https://tinyurl.com/y3632t8h), яка вступила в силу після програми 2018-2020 рр., вона визначає
правила і процедури щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Університету. Взагалі, на веб-
сайті закладу на сторінці «Антикорупційна діяльність» представлено нормативну базу з антикорупційної діяльності
та запобіганню і вирішенню конфлікту інтересів, у тому числі: «План заходів по запобіганню та протидії корупції у
Криворізькому національному університеті на 2021 рік» (https://tinyurl.com/y3duxnal), в якому передбачено заходи
щодо упередження корупційних ризиків та відповідальні особи; «Пам’ятку щодо попередження та профілактики
корупційних правопорушень у КНУ» (https://tinyurl.com/y4pdaneb); звіти про результати роботи за різні періоди,
актуальні новини тощо. Для вирішення будь-яких питань на вищезазначеній сторінці також представлено
контактний телефон та адресу електронної пошти уповноваженої особи з антикорупційної діяльності. На думку ЕГ,
нормативна база потребує оптимізації у частині розробки документів, що регламентують конфліктні ситуації,
пов’язані із сексуальними домаганнями, гендерним насильством, булінгом. Для попередження виникнення
конфліктних ситуацій в КНУ реалізовується низка заходів профілактичного характеру: соціально-психологічні
тренінги для викладачів і студентів; анкетування тощо. У випадку виникнення конфліктних ситуацій можна подати
скаргу (як у письмовому, так і в електронному вигляді (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry)) на електронну
адресу закладу. Анонімне повідомлення про будь-які порушення можна подати у «Скриньку довіри», які розміщені у
всіх корпусах КНУ, інформація про них також висвітлена на веб-сайті закладу (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-
doviry). В Університеті проводиться низка заходів щодо запобігання конфліктних ситуацій та протидії корупції, що
висвітлено на веб-сайті КНУ. Під час зустрічі з керівництвом закладу, проректор з науково-педагогічної та виховної
роботи Ю. Кашубіна розповіла про участь здобувачів КНУ у заході “16 днів проти насильства”, який відбувся у грудні
2020 р., що також свідчить про загальну політику ЗВО по даному питанню. Зустрічі із фокус-групами не виявили
фактів виникнення конфліктних ситуацій чи корупції в Університеті, зокрема на даній ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони 1. Кафедра охорони праці та цивільної безпеки має повністю укомплектовані спеціалізовані
лабораторії та аудиторії з усім необхідним обладнанням, великою різноманітністю навчальних стендів, моделей,
приладів тощо. 2. В Університеті функціонує інноваційний навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології Siemens», до якого є доступ усіх учасників освітнього процесу КНУ. Позитивні практики: 1.
Дистанційну освіту в КНУ, у тому числі за ОП, що акредитується, реалізовано на платформі «G Suite for Education»,
де створено електронні курси навчальних дисциплін. 2. В Університеті функціонує «Кімната матері та дитини». 3.
Для попередження виникнення конфліктних ситуацій в КНУ реалізовується низка заходів профілактичного
характеру: соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; анкетування тощо. 4. Здобувачі вищої освіти
та НПП мають безоплатний доступ до електронної бібліотеки (працює віртуальна довідка; організовано зворотній
зв'язок з читачами; є можливість електронного замовлення літератури), а також доступ до наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science. 5. Для попередження виникнення конфліктних ситуацій та протидії корупції в КНУ
реалізується низка заходів профілактичного характеру. На сторінці «Антикорупційна діяльність» веб-сайту ЗВО
висвітлена інформація щодо нормативної бази, планів заходів та звітів по їх виконанню за роками, «Пам’ятку щодо
попередження та профілактики корупційних правопорушень» тощо.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Слабкі сторони: 1. В останній період ЗВО не має підписки на профільні періодичні видання за спеціальністю 263
«Цивільна безпека». 2. Існує необхідність налагодження управлінської діяльності на рівні факультету і кафедри в
частині організації навчально-методичного забезпечення освітніх програм (розробка та організація заходів, які
будуть сприяти реалізації на ОП програм академічної мобільності, розробки наукових робіт здобувачами вищої
освіти, отримання грантової підтримки тощо). Недоліки: 1. В ЗВО відсутні документи, які регулюють питання
вирішення конфліктні ситуації, пов’язані із сексуальними домаганнями, гендерним насильством, булінгом. 2.
Результати опитувань здобувачів освіти щодо їх задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою не надаються зворотнім зв’язком (наприклад, через сайт Університету),
також здобувачі вищої освіти не інформуються про вжиті заходи, які впроваджено за результатами цих опитувань.
Рекомендації щодо удосконалення: 1. КНУ необхідно поновити підписку на профільні періодичні видання за
спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 2. Налагодити управлінську діяльність на рівні факультету і кафедри в
частині розробки та організації заходів, які будуть сприяти реалізації на ОП програм академічної мобільності,
розробки наукових робіт здобувачами вищої освіти, отримання грантової підтримки тощо. 3. Розробити нормативні
документи (або удосконалити існуючі), які регулюють питання вирішення конфліктних ситуацій, що пов’язані із
сексуальними домаганнями, гендерним насильством, булінгом тощо. 4. Висвітлити на веб-сайті КНУ, результати
опитувань (анкетування) здобувачів вищої освіти з приводу їх задоволеності освітнім середовищем, урегулювання
конфліктних ситуацій тощо із зазначенням конкретних заходів щодо їх врахування. 5. На веб-сайті закладу на
сторінці «Скринька довіри» надати електронний функціонал для подачі звернень (з проблемами, пропозиціями чи
зауваженнями) учасниками освітнього процесу, у тому числі анонімно. 6. В приміщеннях ЗВО оновити інформаційні
матеріали (інформаційні дошки, плакати, брошури) з пожежної безпеки та охорони праці відповідно до сучасних
вимог.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні сторони та позитивні практики, а також враховуючи, по-перше, наявні потужні
матеріально-технічні ресурси, відкритий доступ до інфраструктури, інформаційних ресурсів та створені належні
умови для навчання та проживання здобувачів вищої освіти, по-друге, запроваджену політику та процедури
антикорупційної діяльності та вирішення конфліктних ситуацій, по-третє, достатнє забезпечення освітньої,
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів, що в цілому створює достатні та
сприятливі умови для досягнення цілей, завдань, програмних результатів навчання, експертна група констатує
відповідність ОП та діяльності за цією ОП критерію 7. Виявлені слабкі сторони та недоліки не є критичними.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У Криворізькому національному університеті існують процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми, які визначені розділом 3 «Положення про організацію освітнього
процесу в Криворізькому національному університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Додаткові
вимоги щодо моніторингу та перегляду ОП визначає «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). В
документі ЗВО «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університет»
наведена інформація щодо структури ОП, але в ньому відсутні рекомендації щодо самої процедури розгляду освітніх
програм, яка має розкривати механізми залучення всіх учасників освітнього процесу (стейкхолдерів). В зазначених
Положеннях окреслюються лише основні етапи життєвого циклу освітньої програми: рецензована освітня програма
спочатку розглядається на засіданні кафедри, а потім на Вченій раді Університету відбувається її затвердження,
після чого ОП вводиться в дію наказом ректора. Також в зазначеному вище Положенні встановлено: якщо на будь-
якому етапі розгляду та погодження ОП визначено, що вона не відповідає вказаному профілю, спеціальності,
вимогам щодо оформлення, структурі освітніх компонентів, то ОП повертається на доопрацювання. Проведений
аналіз ОП та процедур її удосконалення показав, що процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми, які визначені ЗВО, на всіх етапах життєвого циклу ОП, що
акредитується, дотримані.

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

У Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) відповідно до п. 2.5 передбачена можливість участі
студентського самоврядування у розробці ОП, що не можна сказати про безпосереднє залучення здобувачів вищої
освіти. Разом з цим робоча група з удосконалення ОП максимально вжила заходи щодо залучення здобувачів вищої
освіти до перегляду ОП, яка акредитується. Так, наприклад, за ініціативи студентства збільшено обсяг на вивчення
іноземної мови. Опитування здобувачів вищої освіти та представників органів студентського самоврядування,
показало їх зацікавленість до процесу удосконалення ОП в майбутньому. Відповідно до нормативних документів
ЗВО студентське самоврядування в обов’язковому порядку залучається до перегляду освітніх програм, у тому числі
на засіданнях студентських рад, вчених рад факультету, вченої ради Університету. Наприкінці навчального року
заклад на постійній основі проводить моніторинг і контроль якості освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/anketuvannya-studentiv). Результати зустрічей з фокус групами показали, що за
останній період в ЗВО значно активізувалася діяльність щодо проведення опитувань, і в цілому змінилися загальні
підходи до анкетування, тепер в розробці анкет активну участь беруть здобувачі вищої освіти, особливо органи
студентського самоврядування, а адміністрація більше уваги приділяє результатам анкетувань.

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

Під час удосконалення ОП роботодавці (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Північний ГЗК»; ПрАТ
«Центральний ГЗК»; ПрАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком») рекомендували додати в ОП освітні
компоненти, які б поглиблювали знання та уміння з охорони праці на гірничих, металургійних та будівельних
підприємствах, а також вони наголошували на оптимізації змісту навчально-ознайомчої та виробничої практик
таким чином, щоб забезпечити поглиблення та розширення практичних та соціальних (soft skills) навичок.
Отримувані від роботодавців рецензії-відгуки розміщуються у відкритому доступі на веб-сайті кафедри:
http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky.
За результатами зустрічей з роботодавцями, викладачами кафедри та гарантом освітньої програми експертною
групою підтверджено, що роботодавці беруть участь в обговоренні структури і компонентів ОП та надавали свої
пропозиції щодо покращення змісту ОП. На сайті Університету є сторінка пропозицій роботодавців, де розміщена
актуальна інформація про можливості працевлаштування, стажування і проходження практики
(http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv), що говорить про постійний взаємозв’язок роботодавців і КНУ.

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

У Криворізькому національному університеті існує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), який об'єднує
випускників всіх факультетів ЗВО та сприяє працевлаштуванню молодих фахівців. Центр сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників організовує зустрічі з роботодавцями та випускниками, круглі столи,
ярмарки вакансій (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-
vypusknykiv/yarmarok-vakansiy). На його електронній сторінці розміщено банк потенційних роботодавців
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/robotodavci). В ЗВО
існує практика щорічного проведення зустрічей випускників, у рамках яких проводиться їх опитування з питань
працевлаштування та кар’єрного зростання. На сайті університету розміщено інформацію про видатних випускників
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet). У подальшому випусковій кафедрі доцільно через
соціальні мережі проводити постійний моніторинг випускників освітньої програми щодо їх працевлаштування та
кар’єрного шляху.

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

Хоча в ЗВО є документи «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та «Положення про
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), вони не відображають в необхідній мірі внутрішню систему якості
закладу та її аспекти. Внутрішня система якості в Університеті базується на потенціалі керівного складу
Університету, провідних фахівців допоміжного персоналу закладу та випускових кафедр, а також на особистій
взаємодії зазначених вище осіб зі всіма учасниками освітнього процесу. Зазначена система якості закладу постійно
удосконалюється шляхом «проб і помилок», тому КНУ доцільно, враховуючи досвід інших ЗВО, розробити більш
ґрунтовні нормативні документи, які б функціонально описували систему якості КНУ і чітко визначали в ній
взаємозв’язки та повноваження учасників освітнього процесу і персоналу ЗВО. На теперішній час Центр
забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) не
забезпечує необхідну для функціонування внутрішньої системи якості діяльність, він сконцентрований в більшій
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мірі на опитуванні здобувачів вищої освіти і практично не приділяє уваги механізмам виявлення недоліків в ОП
та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми та вчасного реагування на них. Необхідність
систематизації внутрішньої системи якості КНУ прослідковується навіть у побудові розділу сайту ЗВО «Центр
забезпечення якості вищої освіти», де відсутній документ ЗВО «Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

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

Акредитація є первинною. Аналіз інших звітів про результати акредитаційної експертизи освітніх програм КНУ та
висновків ГЕР, які розміщені на веб-сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/akredytaciya), показав що ЗВО проводить
глибокий їх аналіз та впроваджує заходи щодо ліквідування виявлених недоліків і слабких сторін, а також
максимально використовує надані рекомендації. Додатково експертній групі був представлений на ознайомлення
документ, який сформовано робочою групою випускової кафедри, «Заходи щодо реалізації рекомендацій
акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти». По
завершенню онлайн візиту та ретельного ознайомлення з веб-сайтом ЗВО експертна група дійшла висновку, що за
досить короткий термін Університет реалізував ряд рекомендацій, які отримані під час акредитацій освітніх
програм.

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

Під час акредитації члени експертної групи мали змогу пересвідчитися в тому, що Криворізький національний
університет прагне до постійного підвищення культури якості шляхом врахування думки усіх внутрішніх і зовнішніх
стейкхолдерів на всіх етапах розробки та оновлення освітньої програми. Зокрема, відповідна культура якості
формується в процесі спільного вирішення питань щодо: оновлення освітньої програми та змісту навчальних
дисциплін; вдосконалення технологій проведення занять; підготовки навчально-методичних матеріалів;
координації роботи викладачів у напрямку підвищення ефективності практичної підготовки студентів;
забезпечення студентів навчально-методичною літературою; узагальнення передового досвіду навчально-
методичної роботи викладачів та провідних фахівців-практиків, тощо. Існуюча під час зустрічей атмосфера діалогу
та відкритості дозволяє стверджувати, що в ЗВО наявна культура якості в академічній спільноті. Проведені
опитування показали, що всі учасники процесу розробки, перегляду і реалізації ОП розуміють свою відповідальність
щодо забезпечення якості вищої освіти, що також є підтвердженням сформованої культури якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: 1. ЗВО проводить глибокий аналіз звітів експертних груп та висновків ГЕР, та впроваджує на його
основі заходи щодо ліквідації виявлених недоліків і слабких сторін, а також максимально використовує надані
рекомендації. Позитивні практики: 1. В ЗВО існує практика щорічного проведення зустрічей випускників, у рамках
яких проводиться їх опитування з питань працевлаштування та кар’єрного зростання. 2. У КНУ існує Центр
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який об'єднує випускників всіх факультетів ЗВО та сприяє
працевлаштуванню молодих фахівців.

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

Слабкі сторони: 1. Документи ЗВО «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» та «Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
Криворізькому національному університеті» не відображають в необхідній мірі внутрішню систему якості закладу та
її аспекти. Недоліки: 1. Відповідно до п. 2.5 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
у ДВНЗ «Криворізький національний університет» передбачена можливість участі студентського самоврядування у
розробці ОП, що не можна сказати про безпосереднє залучення здобувачів вищої освіти. 2. На теперішній час Центр
забезпечення якості вищої освіти не забезпечує необхідну для функціонування внутрішньої системи якості
діяльність, він сконцентрований в більшій мірі на опитуванні здобувачів вищої освіти і практично не приділяє уваги
механізмам виявлення недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми та вчасного
реагування на них. Рекомендації щодо удосконалення: 1. КНУ доцільно, враховуючи досвід інших ЗВО, розробити
більш ґрунтовні нормативні документи, які б функціонально описували внутрішню систему якості КНУ і чітко
визначали в ній взаємозв’язки та повноваження учасників освітнього процесу і персоналу ЗВО. 2. Розглянути
можливість впровадження системи управління якістю відповідно до ДСТУ 1509001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги» /ISO 9001:2015/ (позитивна практика інших ЗВО, впровадження цієї практики дозволить КНУ в
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короткі терміни розробити структуру внутрішньої системи якості та більш ефективно налаштувати функціональні
зв’язки цієї системи, що в цілому дозволить ліквідувати визначені слабкі сторони та недоліки, а також зробити
значні і прогресивні кроки в розвитку освітньої діяльності враховуючі існуючі в ЗВО досвід та здобутки). 3. В
подальшому випусковій кафедрі доцільно через соціальні мережі проводити постійний моніторинг
працевлаштування та кар’єрного шляху випускників освітньої програми. 4. Розмістити в розділі веб-сайту ЗВО
«Центр забезпечення якості вищої освіти» документ ЗВО «Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня діяльність за ОП загалом відповідає Критерію 8, оскільки: КНУ послідовно дотримується визначених ним
процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; студентське
самоврядування та здобувачі вищої освіти є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості освітніх
програм; до процесу оновлення ОП безпосередньо залучаються фахівці в галузі цивільної безпеки; на випусковій
кафедрі підтримуються зв’язки з випускниками; система забезпечення якості закладу вищої освіти постійно
удосконалюється; в Університеті налагоджена ефективна співпраця між всіма учасниками освітнього процесу, що
говорить про існування корпоративної культури якості.

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.

Аналіз низки внутрішніх (локальних) нормативно-правових актів, що регулюють освітній процес у КНУ, які
розміщені у вільному доступі на сайті закладу, показав, що в ЗВО правила і процедури є чіткими та зрозумілими,
регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, і вони послідовно дотримуються під час реалізації
ОП. До зазначених документів входять: «Статут Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); «Стратегія розвитку Криворізького національного університету на
2020-2025 роки» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf); Колективний договір ДВНЗ «Криворізький
національний університет» на 2017-2021 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf); «Правила
внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); «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); «Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), «Антикорупційна програма ДВНЗ
«Криворізький національний університет» на 2018-2020 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) та
інші документи, які були зазначені у цьому звіті. Усі нормативні документи розміщені на веб-сайті КНУ у вкладці
«Нормативна база» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza), таким чином усі учасники освітнього процесу мають
змогу з ними ознайомитися. Практика застосування зазначених документів підтверджена під час онлайн-зустрічей
зі здобувачами вищої освіти, викладачами та роботодавцями. Сайт КНУ достатньо змістовно наповнений, що
відображає політику ЗВО щодо прозорості та публічності. Так, на веб-сайті закладу розміщені основні розділи
(загальна інформація, навчання, вступнику, наука і ін.) та корисні вкладки (вступнику 2021, проекти для
обговорення, освітній портал, банк вибіркових дисциплін, міжнародне співробітництво, пропозиції роботодавців та
ін.). Таке розміщення дозволяє легко і швидко знайти необхідну інформацію щодо вступу, навчання, міжнародної
діяльності тощо. Однак існує низка документів ЗВО, представлених на сайті, наприклад «Положення про підготовку
та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf), яке не містить підпису особи, яка затвердила документ, дати і
номеру протоколу затвердження Вченою радою КНУ, або у інших документах відсутні підпис особи / номер та дата
протоколу затвердження і погодження. Доречно проаналізувати документи ЗВО, розміщені на веб-сайті, та оновити
їх, наприклад, «Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький національний університет», що є додатком
до колективного договору на 2012-2016 роки; а також «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та
графічних студентських і магістерських робіт» редакції 2014 р. тощо.

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.
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На сайті представлено діючий варіант ОП 2019 р., силабуси (нормативних та вибіркових дисциплін) та робочі
програми (на освітній платформі Google Classrom). В КНУ процедура прийняття пропозицій та зауважень від усіх
груп стейкхолдерів реалізовується через пошту та електронну пошту. Так, у розділі «Загальна інформація» у вкладці
«Реквізити» надається інформація стосовно юридичної адреси (http://www.knu.edu.ua/rekvizyty) та адреса
електронної пошти закладу (http://www.knu.edu.ua); у вкладці «Електронні адреси» у відкритому доступі
представлені довідник електронних адрес усіх структурних підрозділів (https://tinyurl.com/y68ovtfj), у тому числі
випускової кафедри (opcb@knu.edu.ua) та окремо «Алфавітний довідник електронних адрес»
(https://tinyurl.com/yykdp6u5); у вкладці «Телефонний довідник» представлено інформацію щодо керівних осіб та
номери їх робочих телефонів. Для подачі анонімних звернень функціонує «Скринька довіри»
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). На сайті КНУ існує вкладка на головній сторінці «Проєкти для
обговорення», де розміщуються актуальні проєкти положень чи ОП, а також надається електронна адреса
відповідальної особи для подачі пропозицій та зауважень. Разом з цим, Університету, на думку ЕГ, необхідно
удосконалити процедури висвітлення результатів подачі таких пропозицій та зауважень, та відповідно до цього
надавати інформацію стосовно внесення змін до ОП та ОК. Корисним було б створити вкладку «Результати
обговорень» та «Архів».

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.

КНУ своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті (https://tinyurl.com/y2au64a6) достовірну інформацію
про освітню програму (включаючи її мету, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для
інформування відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та суспільства, що підтвердили Гарант ОП,
викладацький склад, здобувачі вищої освіти даної ОП, а також роботодавці та академічна спільнота, які прийшли на
відкриту зустріч. На головній сторінці веб-сайту у вкладці «Освітні програми» розділу «Вступнику»
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy) розміщені усі освітні програми, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти в КНУ. Також стислу інформацію про освітні програми, що реалізуються, висвітлено на
головній сторінці гірничо-металургійного факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-
fakul-tet), а у вкладці «Спеціальності» по кожній ОП факультету представлено інформацію щодо можливого місця
роботи та посади після закінчення ЗВО. Освітні компоненти (силабуси) ОП розміщені у відкритому доступі на
сторінці кафедри охорони праці та цивільної безпеки (https://tinyurl.com/yxgtu6or), є відповідний функціонал для
перегляду цих документів і їх скачування. Робочі програми навчальних дисциплін, силабуси та дистанційні курси
освітніх компонентів також розміщені на платформі Google Classroom.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони та позитивні практики: 1. Сайт КНУ достатньо змістовно наповнений, що відображає політику ЗВО
щодо прозорості та публічності. 2. На сайті КНУ існує вкладка на головній сторінці «Проєкти для обговорення», де
розміщуються актуальні проєкти положень чи ОП, а також надається електронна адреса відповідальної особи для
подачі пропозицій та зауважень.

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

Слабкі сторони: 1. Процедури розгляду документів ЗВО, а також функціонал подачі пропозицій та зауважень
потребують удосконалення. 2. На сайті ЗВО є лише можливість завантажити файл з ОП зі сторінки сайту, де
надається перелік ОП, а на сторінці гірничо-металургійного факультету надається обмежена інформація про ОП (не
має можливості з цієї сторінки ознайомитись з ОП у повному обсязі, також відсутнє гіперпосилання на сторінку
сайту, де можна скачати ОП). Недоліки: 1. Деякі нормативні документи ЗВО потребують оновлення, зокрема
«Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF), так як вони є додатком до Колективного договору на
2012-16 роки; а також «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних студентських і
магістерських робіт» редакції 2014 р. 2. На веб-сайті КНУ існує низка документів ЗВО, у тому числі освітні програми
та Положення (наприклад, «Положення про порядок підготовки та видання навчально-методичного
забезпечення…»: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf), які не мають відмітки щодо затвердження і
погодження (номер та дата протоколу, тощо), або відсутні підпис особи, яка затвердила документ, і/чи дата
затвердження. Рекомендації щодо удосконалення ОП: 1. Розглянути можливість представлення на сайті КНУ
окремо кожну освітню програму, що дасть можливість більш якісного інформування про ОП та при необхідності
використовувати гіперпосилання на цю сторінку (позитивна практика інших ЗВО). 2. На сайті КНУ створити
функціонал можливого переходу на сторінку «Освітні програми» з різних вкладок веб-сайту. 3. Удосконалити
процедури розгляду документів ЗВО шляхом прописання більш чітких процедур у відповідних документах ЗВО,
особливо стосовно оновлення ОП та їх освітніх компонентів, а також наповнення відповідною інформацією розділ
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сайту «Проекти для обговорення». Також доцільно впровадити форму запиту, за яким можна подавати зауваження
та пропозиції до ОП або її проєкту, розробити функціонал щодо подачі таких пропозицій. 4. Доцільно оновити
документи Університету прибравши абревіатуру, яка вже не використовується. 5. На сторінці факультету
відобразити більше інформації щодо освітніх програм факультету та створити перехід на сторінку «Освітні
програми». 6. Переглянути сканкопії документів, розміщених на сайті Університету, та виправити недоліки стосовно
висвітлення відомостей щодо їх погодження, наявності підписів та дат.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на чіткість, прозорість та публічність правил і процедур, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, а також відсутність істотних недоліків (у більшості випадків визначені слабкі сторони та
недоліки мають технічний характер, що пов'язано з налаштуванням вебсайту КНУ) встановлена повна відповідність
за Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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.
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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.

Інших спостережень та зауважень не має.

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 A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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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

Бородіна Наталія Анатоліївна

Члени експертної групи

Матухно Олена Вікторівна

Вакал Юлія Сергіївна
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