
Загальноуніверситетські заходи щодо удосконалення освітнього процесу в університеті на основі рекомендацій 

експертів акредитаційних експертиз, проведених в університеті протягом 2020-2021 н. р. 

 

№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

К р и т е р і й  1 .  П р о е к т у в а н н я  т а  ц і л і  о с в і т н ь о ї  п р о г р а м и  

1. 

1.Привести форму підсумкової атестації 

здобувачів до вимог Стандарту – 

здійснювати у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

      2. Виправити розбіжності ПК та ПРН у 

робочих навчальних програмах та Матрицях 

відповідності програмних компетентностей 

та програмних результатів навчання 

компонентам ОП. 

Гарант ОПП  

Тіхлівець С.В. 

 

Завідувач випускової 

кафедри геології і 

прикладної 

мінералогії 

Євтєхов В.Д. 

23.02.2021 

 

 

 

 

 

 

01.04.2021 

ОПП «Геологія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

1. Протоколом кафедри геології і 

прикладної мінералогії №5 від 

01.02.2021 р., протоколом Вченої ради 

гірничо-металургійного факультету 

№8 від 03.02.2021 р., протоколом 

Вченої ради університету №7 від 

23.02.2021р. внесено зміни до ОПП 

2019 та 2020 р. 

2. У силабусах та робочих програмах 

перевірено та виправлено розбіжності; 

при оновлені ОПП 2021 р. матрицю 

буде удосконалено. 

2. 

З урахуванням вимог регіону запропонувати 

на промислових підприємствах обговорення 

пропозицій щодо можливостей організації 

дуальної освіти в КНУ 

Гарант ОПП 

Саітгареєв Л.Н. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

навчальної роботи 

Чубаров В.А. 

 

Начальник ЦСПСВ 

Дель-Гранде Н.О. 

 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Активізація співпраці за допомогою 

Центру сприяння працевлаштуванню в 

період укладення договорів на 

практики та під час проведення 

Ярмарку вакансій 

3. 

Інформаційно-обчислювальному центру 

здійснювати моніторинг наповнення 

офіційних сайтів підрозділів актуальною 

інформацією. Запровадити більш широке 

висвітлення освітнього процесу у соціальних 

мережах 

Начальник  ІОЦ 

Соломений О.В. 
Постійно 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Криворізький національний 

університет має офіційну сторінку у 

Фейсбуці, яка постійно поповнюється 

актуальною інформацією 

4. 
Активізація залучення роботодавців до 

розроблення програмних результатів освітніх 

Гарант ОПП 

«Металургія» першого 

При 

перегляді 

ОПП «Металургія» 

першого 

1.На сайті кафедри ЕОУП  

(https://eoup.knu.edu.ua/) було 

https://eoup.knu.edu.ua/


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

програм (бакалаврського) рівня 

Саітгареєв Л.Н. 

 

Гарант ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» другого 

(магістерського) рівня 

Шахно А.Ю. 

 

Начальник центру 

СПСВ 

Дель-Гранде Н.О. 

ОПП (бакалаврського) 

рівня 

 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

розміщено проєкт ОПП 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» другого (магістерського) 

рівня для ознайомлення 

стейкхолдерів. 

2.За результатами обговорення 

проєкту ОПП на розширеному 

засідання кафедри відбулося 

формування оновленої структури 

основних та вибіркових компонентів 

ОПП (Протокол №7 від 21.01.2021р. 

та Протокол №8 від 12.02.2021р.) 

3.На сайті Криворізького 

національного університету (КНУ) 

створено сторінку «Проєкти для 

обговорення»(http://www.knu.edu.ua/pr

oekty-dlya-obhovorennya). 

4. 27 травня 2021 р. в рамках проекту 

«Інформаційна підтримка мереж ЕС в 

Україні» відбувся захід  «Ярмарок  

кар'єри»  в   YouTub трансляції, 

учасниками якого були представники 

підприємств (спікери), проректор з 

науково-педагогічної  та виховної 

роботи (модератор), декани 

факультетів, завідувачі кафедр, 

співробітники центру сприяння 

працевлаштуванню студентів і 

випускників, викладачі та здобувачі 

вищої освіти. 

К р и т е р і й  2 .  С т р у к т у р а  т а  з м і с т  о с в і т н ь о ї  п р о г р а м и  

1. 

Розробити «Положення про силабуси», 

скориставшись практикою інших ЗВО 

України та порадами Національного 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

Рішенням Вченої ради університету від 

06.02.2020 затверджено «Положення 

про організацію освітнього процесу у 

http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya
http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(http://gohigher.org/yak-stvoriti-silabus-resursi-

sho-dopomozhut-efektivno-organizuvati-

robotu). Разом з цим проаналізувати 

доцільність в подальшому розробляти 

паралельно з силабусами робочі програми 

(https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0

%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-

%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf ). 

Івашура С. Л. рівня Криворізькому національному 

університеті», в якому зазначено, що 

робочі програми є основним 

документом освітньої компоненти. 

Силабус, згідно з наказом МОН 

України від 11.07.2019 р. № 977, є 

рекомендованою, а не обов’язковою 

формою представлення інформації про 

освітні компоненти. Відтак, силабуси 

розробляються з метою інформування 

здобувачів про зміст ОП, заплановані 

результати навчання та форми їх 

оцінювання, правила взаємодії з 

викладачем тощо, і знаходиться у 

вільному доступі на сайті університету. 

2. 

Удосконалити «Положення про порядок 

визнання в Криворізькому національному 

університеті результатів навчання, 

отриманих в умовах неформальної освіти». 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С. Л. 

До 

01.12.2020 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

Згідно з «Положенням про 

формування здобувачами 

Криворізького національного 

університету індивідуальної траєкторії 

навчання» нормативні дисципліни є 

обов’язковими для вивчення всіма 

студентами. Згідно з «Положенням 

про порядок визнання в 

Криворізькому національному 

університеті результатів навчання, 

отриманих в умовах неформальної 

освіти» вибіркові компоненти 

здобувач може обирати самостійно із 

пропонованого переліку, що дає йому 

змогу вивчати те, чого він, на його 

думку, ще не знає у контексті 

професійної підготовки. Здобувач має 

можливість запропонувати внести до 

банку вибіркових дисциплін освітню 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

компоненту, яку він вже вивчав, і 

потім її обирати. 

3. 

1.Забезпечити змістову відповідність ОП 

Стандарту.  

2.Привести навчальний план заочної 

форми навчання до обсягу 240 кредитів 

ЄКТС. 

 

Гарант ОПП 

Тіхлівець С.В. 

 

Завідувач випускової 

кафедри геології і 

прикладної 

мінералогії 

Євтєхов В.Д. 

01.04.2021 

ОПП «Геологія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

1. Протоколом кафедри геології і 

прикладної мінералогії №5 від 

01.02.2021 р., протоколом Вченої ради 

гірничо-металургійного факультету 

№8 від 03.02.2021 р., протоколом 

Вченої ради університету №7 від 

23.02.2021р. внесено зміни до ОПП 

2019 та 2020 р. 

2.У навчальному плані 2021 р. для 

заочної форми навчання заплановано 

обсяг кредитів 240 кредитів ЄКТС; 

співвідношення аудиторного 

навантаження та самостійної роботи 

приведено до встановлених норм. 

4. 

Формування індивідуальної траєкторії 

навчання здобувачів ВО для всіх форм 

навчання формувати в програмному 

комплексі «АСУ ЗВО». 

Декан гірничо-

металургійного 

факультету 

Кушнерьов І.П. 

 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу 

Івашура С.В. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

Постійно 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

ОПП «Геологія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Запроваджується новий блок в «АСУ 

ЗВО» щодо процедури вільного 

вибору дисциплін. 

5. 

Гарантам ОП приділити більше уваги 

оформленню РНП/Силабусів. 

Привести силабуси дисциплін у повну 

відповідність до матриць «Компетентності-

Освітні компоненти» та «Програмні 

результати-Освітні компоненти». 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу 

Івашура С.В. 

 

 Гарант ОПП 

Виконано 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

ОПП 

1.Проведено вебінар щодо 

формування методичного 

забезпечення освітніх компонент 

(робочих програм, силабусів) 

20.05.2021. 

2. Силабуси навчальних дисциплін 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

«Металургія» першого 

(бакалаврського) рівня 

Саітгареєв Л.Н. 

 

Гарант ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» другого 

(магістерського) рівня 

Шахно А. Ю. 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

приведені у відповідність до матриці 

відповідності програмних 

компетентностей компонентам 

освітньої програми та матриці 

забезпечення програмних результатів 

навчання відповідними компонентами 

освітньої програми. 

6. 

1.Виключити зі складу ОП ту частину, яка 

присвячена вивченню ОК на додаткові 30 

кредитів; за бажанням ЗВО, подати на 

окрему акредитацію ОП обсягом 120 

кредитів. 

2.Розробити окремі освітні програми для 

навчальних планів з різними термінами 

навчання у відповідності з ст. 10 ЗУ «Про 

вищу освіту». Привести нормативні терміни 

навчання у відповідність ЗУ. 

Гарант ОПП 

Шахно А. Ю. 

 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії Сулима Т.С. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

У 2021 р. змінились умови прийому, 

за якими скасовується прийом на 

навчання за терміном 1 рік 10 місяців 

(120 кредитів). 

7. 

Створити на веб-сайті університету в розділі 

«Навчання» підрозділ «Вибіркові навчальні 

дисципліни», де можливо буде не тільки 

ознайомитись з загальним переліком 

вибіркових дисциплін, а і перейти за 

посиланням на сторінку вибіркової 

дисципліни, на якій буде надано анотацію про 

дисципліну, її обсяг та семестри на яких 

можна її обрати, а також передбачено 

можливість проглянути і завантажити 

силабус цієї навчальної дисципліни. 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.12.2020 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті університету створено 

посилання на банк вибіркових 

дисциплін, до якого входять 

дисципліни із вибіркової складової 

навчального плану інших ОП. До 

банку вибіркових дисциплін, за 

відповідною заявою, може бути 

внесено дисципліни, які вивчаються в 

інших закладах вищої освіти. 

Анотація дисципліни та її силабус 

знаходяться у вільному доступі на 

сайті університету у системі «АСУ 

ЗВО» у розділі «Робочий план». 

8. Збільшити кількість аудиторних годин для Гарант ОПП До ОПП Обсяг аудиторних годин для вивчення 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

вивчення іноземної мови. «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» другого 

(магістерського) рівня 

Шахно А.Ю. 

 

Завідувач кафедри 

іноземних мов 

Голівер Н.О. 

01.09.2021 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

іноземної мови збільшено з 16 годин 

до 32 годин. Змінено назву освітньої 

компоненти «Іноземна мова для 

бізнес-спілкування (за професійним 

спрямуванням)» на «Іноземна мова 

для кар’єри та бізнесу», оновлено 

тематику. Серед вибіркових освітніх 

компонентів додатково пропонується 

нова дисципліна «Наукове 

спілкування іноземною мовою». 

9. 

Включити у навчальний процес години 

(аудиторні чи самостійні), присвячені участі у 

групових проектах, розвитку ораторського 

мистецтва; посилити системні заходи на рівні 

ЗВО із залученням студентів до громадської 

діяльності та різних соціальних заходів. 

Гарант ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» другого 

(магістерського) рівня 

Шахно А.Ю. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

виховної роботи 

Кашубіна Ю.Б. 

 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

1. Для посилення соціальних навичок 

здобувачів до ОПП включено нову 

обов’язкову освітню компоненту ОК 

1.4 «Розвиток особистісного 

потенціалу в бізнесі». 

2. В Криворізькому національному 

університеті (КНУ)  активно 

залучаються здобувачі до соціальних 

заходів, а саме: 

- 10.10.2020 – Захід «Велике 

прибирання»; 

- 09.12.2020 – Онлайн-захід «Булінг у 

студентському середовищі», який 

проведено у межах Міжнародної 

правозахисної акції «16 днів проти 

насилля»; 

- Січень 2021 – студенти 

Криворізького національного 

університету за підтримки профспілки 

відвідали дитячий будинок та 

подарували вихованцям солодкі 

подарунки до новорічних та різдвяних 

свят; 

- 14.04.2021 – Онлайн екскурсія для 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

здобувачів до Музею Голодомору у 

місті Києві; 

- 17.04.2021 – День довкілля; 

- 30.04.2021 – Всесвітній день 

мобільності та доступності. Команда 

ГО «Рух без меж» та ГО «Об’єднання 

відповідальних громадян» 

презентували студентам з нагоди 

Всесвітнього дня мобільності 

відеоролик «Гра в мобільність» за 

участі осіб з інвалідністю; 

- 06.05.2021 – Вшанування пам’яті 

загиблих у Другій світовій війні 

студентів та співробітників 

університету.  

К р и т е р і й  3 .  Д о с т у п  д о  о с в і т н ь о ї  п р о г р а м и  т а  в и з н а н н я  р е з у л ь т а т і в  н а в ч а н н я  

1. 

Ознайомитись із кращими практиками 

визнання результатів навчання в інших ЗВО, 

за програмами міжнародної професійної 

сертифікації з підприємництва та біржової 

діяльності з метою формування чіткого 

механізму визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті чи за 

іншими освітніми програмами. 

В.о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу 

Івашура С. Л. 

До 

01.09.2021 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

Положення про порядок визнання у 

Криворізькому національному 

університеті результатів навчання, 

отриманих в умовах неформальної 

освіти, розроблено КНУ згідно з 

нормативною понятійною базою 

(Закон України «Про вищу освіту», 

Закон України «Про освіту») й 

затверджено наказом №50 від 06 

лютого 2020 р. 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/

21.pdf ) 

2. 

Провести низку заходів, спрямованих на 

посилення інформування та мотивації 

здобувачів вищої освіти щодо перспектив 

участі у програмах академічної мобільності. 

Начальник відділу 

міжнародних зав’язків 

Кругленко Л. В. 

 

Гаранти ОП 

Федотов В. О., 

Постійно 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

25.05.2021 проведено вебінар зі 

здобувачами ОПП щодо їх участі у 

грантових міжнародних проєктах 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

Шаповалов В.А. 

 

Завідувачі випускових 

кафедр АЕСПТ та 

ОПЦБ Сінчук О. М., 

Лапшин О.Є. 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

ОПП «Цивільна 

безпека» першого 

(бакалаврського) 

рівня 

3. 

Запровадити програми академічної 

мобільності для здобувачів ОПП. Посилити 

співпрацю з технічними закордонними 

університетами, які мають відповідні освітні 

програми для забезпечення більш широких 

можливостей щодо академічної мобільності 

для здобувачів КНУ. 

Начальник відділу 

міжнародних зав’язків 

Кругленко Л. В. 

 

Гарант ОПП 

Федотов В.О. 

 

Робоча група ОПП 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

Навести зв’язки для співпраці із 

закордонними університетами, які 

мають відповідні освітні програми та 

розглянути з ними можливість 

академічної мобільності здобувачів. 

4. 

Розглянути можливість додаткової 

деталізації алгоритму визнання результатів 

неформальної освіти для здобувачів ВО для 

всіх освітніх компонентів ОП. 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.В. 

Виконано 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Розглянуто. Залишено без змін. 

5. 

Навчальному відділу переглянути форму для 

складання РНП/Силабусів з метою опису 

процедур врахування результатів 

неформальної освіти.  

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.В. 

Виконано 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Розглянуто. Залишено без змін. 

6. 

У «Правилах прийому до Криворізького 

національного університету» більш коректно 

надавати інформацію щодо обсягів навчання 

та умов вступу за ОП, у тому числі надавати 

інформацію щодо фактичної можливості 

навчання за ОП осіб з особливими 

потребами. 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії  

Сулима Т. С. 

До 

01.11.2020 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

7. Переглянути вагові коефіцієнти сертифікатів Відповідальний  ОПП «Геологія»  



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

ЗНО з урахуванням особливостей програми.  

 

секретар приймальної 

комісії 

Сулима Т. С. 

 

Гарант ОПП 

Тіхлівець С.В. 

 

Робоча група ОПП 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

8. 

1.Підрозділ «Освітні програми» на сайті 

ЗВО доцільно перенести з розділу «Навчання» 

до розділу «Вступнику», де крім можливості 

ознайомлення з самими ОП надати невеликі 

анотації до ОП щоб абітурієнт за цією 

інформацією міг прийняти рішення з вибору 

ОП для навчання. 

2.Перелік спеціальностей в розділі сайту 

«Вступнику» доцільно надати окремою 

сторінкою з можливістю переходу для 

ознайомлення на сторінку кожної ОП. 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.12.2020 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

1.Підрозділ «Освітні програми» 

перенесено з розділу «Навчання» до 

розділу «Вступнику». 

2.Можливість ознайомлення з ОП 

різних рівнів вищої освіти 

передбачена на сайті університету у 

розділі «Вступнику» (підрозділ 

«Освітні програми»). 

9. 
Привести у відповідність україномовну та 

англомовну версії сайту ЗВО. 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії  

Сулима Т. С. 

 

Завідувач кафедри 

іноземних мов  

Голівер Н. О. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

Версію англомовної сторінки сайту 

університету виконано за зразками 

європейських аналогів. 

 

 На сайті Університету для вступників 

2021 року надати інформацією щодо 

особливостей прийому на навчання у 2021 

році та програмами ЗНО-2021 р. 

Відповідальний за 

підтримку сайту 

кафедри ОПЦБ 

доцент Губін Г.Г. 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

Особливості прийому на навчання у 

2021 році та програмами ЗНО-2021 р. 

представлені на сайті університету 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

рівня 

К р и т е р і й  4 .  Н а в ч а н н я  і  в и к л а д а н н я  з а  о с в і т н ь о ю  п р о г р а м о ю  

1. 

1.Удосконалити «Положення про 

організацію освітнього процесу в 

Криворізькому національному 

університеті»(http://www.knu.edu.ua/storage/fi

les/2/3/117.pdf ), «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів у ДВНЗ 

«Криворізький національний університет» 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) 

та силабуси в частині використання у 

повному обсязі Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи та її 

ключових документів (Інформаційний 

пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма 

студента, Угода про навчання, Угода про 

практичну підготовку та зобов’язання про 

якість, Академічна довідка, Додаток до 

диплома) та інструментів відповідно до 

вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 

року, як це передбачено наказом МОН № 943 

від 16.10.2009 р.  

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С. Л. 

До 

01.03.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

26.01.2021 р. Вченою радою 

університету затверджено додаток до 

«Положення про освітній процес» у 

частині процедури розроблення, 

перегляду та закриття освітніх 

програм, а також у частині про 

гаранта ОП. 

Розробити «Положення про освітню 

програму» та «Положення про Гаранта 

освітньої програми». 

2. 

Для забезпечення виконання роботи в частині 

розробки, моніторингу та удосконалення ОП 

та її компонентів, передбачити в навантаженні 

Гаранта ОП відповідну кількість годин 

(позитивна практика інших ЗВО). 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С. Л. 

До 

01.03.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

3. 
Вжити заходів щодо покращення ситуації з 

інтернаціоналізацією ОПП в частині реальної 

Начальник відділу 

міжнародних зав’язків 
 

ОПП 

«Електромеханічні 

Інформувати здобувачів та НПП щодо 

міжнародних проектів та можливої 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

участі студентів та НПП в міжнародних 

проєктах та залученні до навчання іноземних 

студентів. 

Кругленко Л. В. 

 

Гарант ОПП 

Федотов В. О. 

 

Завідувач випускової 

кафедри АЕСПТ 

Сінчук О. М. 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

участі в них. 

4. 

Удосконалити документи ЗВО, у тому числі 

відкоригувати назву ЗВО та узгодити 

питання, які висвітлені в декількох 

документах, при цьому особливу увагу 

приділити питанню розроблення, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП. 

Бажано не повторювати в різних документах 

певні вимоги чи порядок, а замість цього 

робити посилання на відповідний документ, 

який в повній мірі розкриває те чи інше 

питання. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

5. 
Оприлюднювати результати опитувань для 

всіх стейкхолдерів освітньої програми.  

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О. В. 

 

Гарант ОПП 

Сердюк О. Ю. 

 

Завідувач випускової 

кафедри АКНТ 

Моркун Н. В. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

6. 

Гаранту ОП створювати анкети, які мають 

вміщувати не тільки вузькі, а й розгорнуті, і 

різні за своєю природою запитання.  

Гарант ОПП 

Саітгареєв Л.Н. 

 

Начальник центру 

Постійно 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

Залучення до проведення анкетування 

ЦЗЯВО 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

забезпечення якості 

освіти 

Тарасова О.В. 

рівня 

7. 

НМВ переглянути та оновити Загальні 

вимоги та правила оформлення текстових та 

графічних студентських і магістерських робіт 

з детальним описом процедури перевірки на 

академічну доброчесність. 

Начальник центру 

забезпечення якості 

освіти 

Тарасова О.В. 

 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.В. 

31.08.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

8. 

Гаранту ОП та Центру якості освіти 

рекомендуємо для здобувачів першого рівня 

ВО запровадити заходи щодо роз’яснення 

процедур академічної доброчесності під час 

виконання кваліфікаційних робіт. 

Начальник центру 

забезпечення якості 

освіти 

Тарасова О.В. 

 

Гарант ОПП 

Саітгареєв Л.Н. 

Виконано 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

9. 

Створити на сайті ЗВО репозитарій, де у 

відкритому доступі можна буде 

ознайомитись з підручниками, посібниками 

та іншими виданнями викладачів 

Університету (на кшталт сторінок архіву 

фахових видань). 

Директор бібліотеки 

Баскакова С. О. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.03.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті університету у розділі 

«Бібліотека» створено репозитарій, на 

якому у вільному доступі знаходяться 

навчально-методичні матеріали, 

наукові та інші публікації. На даний 

час репозитарій знаходиться у стадії 

наповнення. 

10. 

1. У 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). 

2. Приділити більшу увагу до 

інформування через сторінку кафедри, у 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Зав. випускової 

кафедри ОПЦБ 

Лапшин О.Є. 

 

Відповідальний за 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

На засіданні кафедри ОПЦБ (прот. № 

8 від 24.03.2021 р.) було ухвалено 

рішення щодо приведення силабусів 

та робочих програм дисциплін, які 

викладаються за даною ОПП, у 

відповідність до «Рекомендацій щодо 

розроблення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін у 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

тому числі надавати інформацію про 

результати перемог та інформацію щодо 

участі у наукових заходах здобувачів та 

НПП, результати опитувань та заходів, які 

було вжито за цими результатами тощо.  

3. Розширити позитивну практику КНУ 

щодо надання анотацій до вибіркових 

навчальних дисциплін на ресурсі сайту 

Університету (особистий кабінет) зробивши 

цей функціонал для всіх без винятку 

вибіркових і обов’язкових дисциплін.  

4. 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.  

5. В особистому кабінеті здобувача 

освітньої програми в обов’язковому порядку 

розмістити ОП, за якою він навчається.   

6. На сайті ЗВО розмістити відео-

матеріали, які б ознайомлювали в інтер-

активній 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. 

підтримку сайту 

кафедри ОПЦБ 

доцент Губін Г.Г. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

Криворізькому національному 

університеті». Викладачам кафедри 

забезпечити наявність анотацій з 

дисциплін, що викладаються. При 

наступних змінах у навчально-

методичних комплексах дисциплін до 

переліку літератури, яка 

використовується, будуть включені 

власні наукові розробки викладачів 

кафедри та новітні джерела. 

На сайті кафедри розмістити 

відеоінструкції щодо формування 

індивідуальної освітньої траєкторії та 

користування особистим кабінетом 

здобувача. 

Критерій  5 .  Контрольн і  заходи ,  оц інювання  здоб увач ів  вищої  осв і ти  та  академічна  доброчесність  

1. 

Уніфікувати документи ЗВО, у тому числі 

«Положення про організацію освітнього 

процесу» та «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів у ДВНЗ 

"Криворізький національний університет"». 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу Івашура С. Л. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

2. 

Закладу вищої освіти розробити нормативні 

документи, які б містили процедури 

вирішення конфліктних ситуацій. 

Удосконалити нормативні документи, які б 

містили більш чіткі процедури вирішення 

конфліктних ситуацій між здобувачами та 

викладачами при оцінюванні знань та 

апелюванні. 

Начальник 

юридичного відділу 

Барчак О. М. 

 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С. Л. 

 

Гарант ОПП 

Федотов В. О. 

 

Завідувач випускової 

кафедри АЕСПТ 

Сінчук О. М. 

До 

01.05.2021 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

30.03.2021 р. Вченою радою 

університету затверджено 

«Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій у 

Криворізькому національному 

університеті» 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/

121.pdf ) 

3. 

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.  

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Зав. випускової 

кафедри ОПЦБ 

Лапшин О.Є. 

 

Начальник відділу 

міжнародних зав’язків 

Кругленко Л.В. 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

1.25.05.2021 проведено вебінар зі 

здобувачами ОПП щодо їх участі у 

грантових міжнародних проєктах. 

 

2.На кафедрі ОПЦБ щорічно 

проводиться всеукраїнський конкурс 

студентських робіт, до якого 

залучаються найкращі здобувачі з 

різних університетів України. 

4. 
Посилити інформаційну роботу в ЗВО щодо 

питань академічної доброчесності. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

Інформаційна робота щодо питань 

академічної доброчесності ведеться 

постійно Центром забезпечення якості 

вищої освіти та уповноваженим з 

питань антикорупційної діяльності. 

Університет бере участь у вебінарах, які 

проводить компанія 

StrikePlagiarism.com. Університет також 

є учасником проекту «Ініціатива 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

академічної доброчесності та якості 

освіти» (Academic Integrity and Quality 

Initiative), який упроваджується 

Американськими Радами з міжнародної 

освіти у співпраці із Міністерством 

освіти і науки України та Національним 

агентством із забезпечення якості вищої 

освіти за підтримки Посольства США в 

Україні. Рада молодих учених 

проводить вебінари з академічної 

доброчесності. 

5. 

Запровадити у ЗВО практику інформаційних 

заходів щодо популяризації академічної 

доброчесності та роз’яснення її проявів в 

рамках проведення конференцій, круглих 

столів, семінарів. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О. В. 

 

Гарант ОПП 

Шахно А. Ю. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

1. Центром забезпечення якості вищої 

освіти університету 12.04.2021 року 

для здобувачів вищої освіти зі 

спеціальностей 051 Економіка, 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність та інших 

проведено інформаційний онлайн-

захід «Академічна доброчесність як  

складова внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в 

університеті» (https://goo.su/6Ngz). 

2. На сайті Університету є сторінка 

«Академічна доброчесність» 

(https://goo.su/6ngZ), де розміщено 

відповідні документи, матеріали та 

корисні посилання.  

3. Виконавчий директор Plagiat.pl 

А. Тахмазов провів ряд вебінарів для 

здобувачів: «Запобігання плагіату в 

студентській і науковій роботі, 

практичні приклади та поради» 

(https://www.youtube.com/watch?v=-

7gaDKF-E2g), «Новий звіт подібності 

https://goo.su/6Ngz
https://goo.su/6ngZ
https://youtu.be/-7gaDKF-E2g
https://youtu.be/-7gaDKF-E2g
https://youtu.be/-7gaDKF-E2g
https://drive.google.com/drive/folders/1wgZjvZwbio9gM1EH5xfL_mvo5-WP1jko


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

StrikePlagiarism» (https://goo.su/6Onl).  

4. Серед здобувачів вищої освіти 

проводяться анкетування 

(https://drive.google.com/file/d/1SNZSkj

bc85oyBfk8ajzb05ivBN6herS9/view) з 

питань дотримання академічної 

доброчесності. 

5. Куратори академічних груп 

систематично проводять співбесіди зі 

здобувачами з приводу дотримання 

академічної доброчесності у 

навчальному процесі.  

6. Нова освітня компонента ОПП ОК 

1.4 «Розвиток особистісного 

потенціалу в бізнесі» містить тему 

«Доброчесність як складова 

успішного бізнесу», де розглядається 

питання «Академічна доброчесність у 

науковій політиці та дослідницькій 

кар’єрі». 

6. 

Запровадити чіткі заходи перевірки 

випускних магістерських робіт на плагіат і 

систему ознайомлення здобувачів з цією 

процедурою.  

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

 Гарант ОПП 

Федотов В.О. 

 

Завідувач випускової 

кафедри АЕСПТ 

Сінчук О. М. 

До 

01.12.2020 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

В університеті існує Положення про 

академічну доброчесність у 

Криворізькому національному 

університеті 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/6

7.pdf ), де прописані чіткі заходи 

перевірки кваліфікаційних робіт на 

плагіат з використанням систем 

Strikeplagiarism.сom та Unicheck.com. 

Наявні договори про співпрацю з 

відповідними компаніями. 

100% випускових робіт перевіряються 

на плагіат. Рада молодих учених 

університету проводить для майбутніх 

https://goo.su/6Onl
https://drive.google.com/file/d/1SNZSkjbc85oyBfk8ajzb05ivBN6herS9/view
https://drive.google.com/file/d/1SNZSkjbc85oyBfk8ajzb05ivBN6herS9/view
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

випускників електротехнічного 

факультету вебінари з академічної 

доброчесності. 

7. 

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. 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. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

виховної роботи 

Кашубіна Ю.Б. 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Для підтримання зворотного зв’язку з 

учасниками освітнього процесу на 

сайті університету є закладки 

«Скринька довіри», а також 

електронні пошти адміністративного 

персоналу університету, де усі 

бажаючі можуть залишити свої 

рекомендації, побажання та запити, 

які в обов’язковому порядку будуть 

прийняті до розгляду. 

8. 

Рекомендуємо завантажувати всі випускні 

кваліфікаційні роботи у вільний доступ до 

репозитарію КНУ. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

 

Гарант ОПП  

Сердюк О. Ю. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

9. 

1. Переглянути змістову частину 

підсумкової атестації. 

2. Інформувати здобувачів вищої освіти, 

щодо використання програмних продуктів 

для перевірки різних робіт на плагіат. 

Здобувачі вищої освіти повинні бути обізнані 

щодо впровадження спеціалізованого 

Гарант ОПП 

Тіхлівець С.В. 

 

Завідувач випускової 

кафедри геології і 

прикладної мінералогії 

Євтєхов В.Д. 

 

ОПП «Геологія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

1. Підсумкову атестацію змінено. 

2. Регулярно проводяться семінари за 

участі здобувачів вищої освіти. 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

програмного забезпечення для незалежного 

оцінювання та перевірок різних видів робіт, 

публікацій, так як це значно підвищує їх 

якість та фаховість. Результати перевірки 

робіт на плагіат оформляти у вигляді 

відповідного документу та зберігати за чітко 

визначеною в КНУ процедурою.  

       3. Запровадити факультетські та 

кафедральні заходи з популяризації 

академічної доброчесності. 

 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

Відповідальний за 

кафедральні заходи 

Волков О.Г. 

К р и т е р і й  6 .  Л ю д с ь к і  р е с у р с и  

1. 

Керівництву ЗВО більш активно 

застосовувати мотиваційні інструменти для 

представлення результатів наукових 

досліджень НПП в наукометричних базах 

Scopus та WoS та у виданнях категорії Б в 

розрізі дисциплін які вони викладають 

/Публікації членів групи забезпечення в 

цілому відповідають ОК ОНП і враховують 

гірничо-збагачувальну специфіку ЗВО, проте 

потребують більшого представлення 

працями в наукометричних базах Scopus та 

WoS та фаховими статтями у виданнях 

категорії Б з фокусуванням на апробацію 

результатів наукових досліджень за 

проблематикою навчальних дисциплін які 

викладає НПП. 

Начальник науково-

дослідної частини  

Бровко Д. В. 

 

Головний бухгалтер 

Леонова І. Б. (система 

заохочення) 

До 

01.09.2021 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

За 2016-2021 н.р. НПП кафедри 

опублікували в наукометричних базах 

Scopus і WoS та у виданнях категорії Б  

125 наукових праць (23 – у 

наукометричних базах Scopus і WoS 

та 102 - у виданнях категорії Б). 

У тому числі за останній 2020-

2021н.р.: 9 - у наукометричних базах 

Scopus і WoS; 14 - у виданнях 

категорії Б . 

Цьому сприяли умови преміювання 

науково-педагогічних працівників і 

співробітників КНУ за суттєві 

досягнення у розвитку наукових 

досліджень в університеті, сумлінну 

працю по забезпеченню діяльності 

науково-дослідних підрозділів і 

оприлюднення отриманих 

інноваційних результатів і досягнень у 

виданнях, індексованих у 

наукометричних базах, відповідно до 

виділених університету обсягів 

стимулюючих виплат по постанові 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

КМУ №1146 від 24 грудня 2019 року і 

«Тимчасового положення про 

стимулювання працівників 

Криворізького національного 

університету» за рахунок фонду 

стимулюючих виплат. 

2. 

1. 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. 

2. 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. 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Зав. випускової 

кафедри ОПЦБ 

Лапшин О.Є. 

 

Робоча група ОПП 

 

В.о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.Л. 

 

Викладачі кафедри 

ОПЦБ 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

На засіданні кафедри ОПЦБ (прот. 

№ 8 від 24.03.2021 р.) було прийнято 

рішення щодо приведення силабусів 

та робочих програм дисциплін, які 

викладаються за даною ОПП, у 

відповідність до «Рекомендацій щодо 

розроблення навчально-методичного 

забезпечення дисциплін у 

Криворізькому національному 

університеті». 

3. 

Розробити Положення для врахування думки 

здобувачів ВО під час укладання контрактів з 

НПП.  

Проректор з науково-

педагогічної та 

навчальної роботи 

Чубаров В.А. 

 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

4. 

Доопрацювати Положення про професійний 

розвиток НПП задля врахування результатів 

підвищення професійної майстерності НПП 

через неформальну освіту. 

Проректор з науково-

педагогічної та 

навчальної роботи 

Чубаров В.А. 

Враховано 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Положення про професійний розвиток 

НПП від 26.01.2021 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/

31.pdf ) 

5. 
На головній сторінці сайту Університету (у 

нижньому горизонтальному полі) добавити 

Начальник відділу 

кадрів Зайцева Н. М. 
Враховано 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

Архів оголошень щодо проведення 

конкурсу на вакантні посади можна 

http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

ярлик «Вакансії», за кліком на який можна 

буде заходити на архів оголошень щодо 

проведення конкурсу на вакантні посади. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

(магістерського) 

рівня 

подивитись за посиланням 

http://www.knu.edu.ua/vakansii  

6. 

Рекомендуємо при оголошенні конкурсів на 

заміщення посад НПП вказувати вимоги 

відповідно до цілей освітніх програм та 

конкретних освітніх компонентів. 

Начальник відділу 

кадрів 

Зайцева Н. М. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

7. 

Більш активно залучати професіоналів-

практиків, роботодавців до аудиторних 

занять зі здобувачами ОП 

Гарант ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» другого 

(магістерського) рівня 

Шахно А.Ю. 

Постійно 

ОПП 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

Для підсилення програмних 

результатів навчання були проведені 

зустрічі здобувачів із фахівцями, які 

залучені до проведення занять, а саме: 

Гук А.Ю., Буханець В.В., Погоріла 

Л.В., Беттер В.В., Зелена О.С., Новік 

І.М., спеціалісти ТМ «Сільпо» (Fozzy 

Group) та ін.) 

К р и т е р і й  7 .  О с в і т н є  с е р е д о в и щ е  т а  м а т е р і а л ь н і  р е с у р с и  

1. 

Університету розробити та надати у вільному 

доступі документи, які регулюють вирішення 

питання протидії булінгу (цькуванню) 

боротьби із сексуальними домаганнями, 

гендерним насильством, у тому числі, 

сексуальні домагання на робочому місці та в 

освітньому процесі. 

Начальник юридичного 

відділу  

Барчак О. М. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

30.03.2021 р. Вченою радою 

університету затверджено 

«Положення про врегулювання 

конфліктних ситуацій у 

Криворізькому національному 

університеті» 

(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/

121.pdf ) 

2. 

Розробити нормативні документи з 

обґрунтуванням відсутності шкідливості 

застосування іонізаторів та їх застосування у 

відповідності з вимогами нормативно-

правових актів у галузі охорони праці або 

медичного застосування. 

Начальник відділу 

охорони праці 

 

До 

01.09.2021 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

У зв’язку з тим, що в Україні відсутні 

нормативні документи, які 

регламентують рівні іонізації повітря 

(СН 2152-80 «Санітарно-гігієнічні 

норми припустимих рівнів іонізації 

повітря виробничих і громадських 

приміщень» було скасовано згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів 

http://www.knu.edu.ua/vakansii
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

України від 20.01.2016 р. № 94-р), 

виробник повітроочисників ORION 

OAP1506 не надав інформацію щодо 

кількості утворення пар іонів при 

роботі у режимі іонізатора, 

університет не має змоги провести 

санітарно-гігієнічну експертизу 

роботи повітроочисників у режимі 

іонізатора. Адміністрацією 

університету було прийнято рішення 

використання повітроочисників 

ORION OAP1506 у режимі вентиляції 

під час перерви між заняттями для 

провітрювання приміщення. 

3. 

Забезпечити відповідну інфраструктуру для 

осіб з особливими освітніми потребами. 

Доопрацювати веб-сайт КНУ для людей з 

вадами зору. 

Проректор з 

адміністративно-

господарчої роботи 

Бондарець А.О. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

4. 
Створити соціально-психологічну службу 

підтримки здобувачів та НПП. 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи  

Кашубіна Ю. Б.  

 

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

5. 
КНУ необхідно поновити передплату на 

профільні періодичні видання за 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 ОПП «Цивільна 

безпека» 

Університет розглядає можливість 

щодо поновлення підписки на 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека».  

Директор бібліотеки 

Баскакова С.О. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

навчальної роботи 

Чубаров В.А. 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

профільні періодичні видання за 

різними спеціальностями. 

6. 

 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. 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Начальник 

юридичного 

відділу Барчак О.М. 

 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Результати опитувань (анкетування) 

здобувачів ВО представлені на сайті 

університету 

(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-

zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-

osvity/rezul-taty-anketuvannya ) 

7. 

У документах ЗВО встановити більш чіткі 

положення щодо можливості навчання та 

роботи осіб з особливими потребами.  

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії  

Сулима Т. С. 

До 

01.11.2020 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті університету (у нижньому 

горизонтальному полі) у вкладці «Для 

осіб з особливими потребами» 

розміщено Наказ №268 від 25 травня 

2018 р. «Про затвердження порядку 

супроводу (надання допомоги) осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення  в Університеті та 

Порядок супроводу (надання 

допомоги) осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення  

на території Криворізького 

національного університету (від 

25.05.2018 р.). В університеті відкрито 

кімнату матері та дитини. 

http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

8. 

Розглянути можливості забезпечення 

вільного доступ до мережі WI-FI у всіх 

приміщеннях ЗВО, в тому числі на території 

гуртожитків 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

До 

01.09.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Доступ до мережі Wi-Fi 

забезпечується у читальних залах 

бібліотеки та у межах кафедр. 

9. 

Удосконалити роботу АСУ, забезпечити 

коректність її роботи та виправити технічні 

збої для можливості її застування як 

прикладу кращих практик. 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О. В. 

До 

01.09.2021 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

Заплановано: 

Удосконалити роботу АСУ. 

К р и т е р і й  8 .  В н у т р і ш н є  з а б е з п е ч е н н я  я к о с т і  о с в і т н ь о ї  п р о г р а м и  

1. 

Підвищити рівень залучення роботодавців до 

перегляду та покращення змісту ОП. 

Рекомендується періодично проводити 

фокус-групи і включати представників 

роботодавців до груп розробників ОП із 

зазначенням їх у групі розробників. 

Гарант ОПП 

Шахно А. Ю. 
Постійно 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова діяль-

ність» другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті кафедри є сторінка «Проєкти 

для обговорення» 

(https://eoup.knu.edu.ua/projects), що 

дає можливість роботодавцям 

ознайомитися онлайн з проєктом ОПП 

і висловити зауваження та пропозиції. 

На сайті КНУ є сторінка «Проєкти для 

обговорення» 

(http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-

obhovorennya) та «Пропозиції 

роботодавців» 

(http://www.knu.edu.ua/propozycii-

robotodavciv). 

2. 
НМВ переглянути форму навчального плану 

для врахування Гаранта ОП. 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.В. 

Виконано 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

https://eoup.knu.edu.ua/projects
http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya
http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

3. 

Удосконалити «Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти у ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» та «Положення про організацію 

освітнього процесу в Криворізькому 

національному університет» в частині 

визначення системи внутрішнього 

забезпечення якості освітніх програм та 

освітньої діяльності і механізмів її 

забезпечення. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу Івашура С. Л. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

Починаючи з 2020 р. Центром 

забезпечення якості вищої освіти 

проводиться анкетування здобувачів. 

4. 

Провести серед здобувачів вищої освіти та 

представників органів студентського 

самоврядування роз’яснювальну роботу 

щодо їхніх прав та можливостей у 

процедурах розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду 

освітньої програми, після чого безпосередньо 

залучити їх до цих процедур. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

 

Голова студентської 

ради  

 

 Гарант ОПП 

Лапшин О. О. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

5. 

Розглянути можливість впровадження 

системи управління якістю відповідно до 

ДСТУ 1509001:2015 «Системи управління 

якістю. Вимоги» /ISO 9001:2015/.  

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті університету є закладки 

«Проекти для обговорення», 

«Пропозиції роботодавців», 

«Скринька довіри», «Електронна 

пошта». Усі охочі можуть залишити 

свої рекомендації, побажання та 

запити, які в обов’язковому порядку 

будуть прийняті до розгляду. 

6. 

Запровадити активні форми взаємодії зі 

здобувачами під час залучення до процедур 

забезпечення якості освітньої програми. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О.В. 

  

Гарант ОПП   

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

Сердюк О.Ю. 

7. 

Скорегувати плани роботи студентського 

самоврядування та збільшити кількість 

заходів, спрямованих на залучення членів 

студентського самоврядування до 

підвищення якості освітнього процесу. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та виховної 

роботи Кашубіна Ю.Б. 

 

Голова студентського 

самоврядування 

Тіщенко О.С.  

 

Гарант ОПП 

Федотов В.О. 

До 

01.04.2021 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

Заплановано: 

Розробити плани роботи 

студентського самоврядування щодо 

питань підвищення якості освітнього 

процесу. 

8. 

Забезпечити представництво здобувачів ОПП 

та студентського самоврядування в системі 

забезпечення якості вищої освіти КНУ. 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О.В.  

 

Гарант ОПП 

Федотов В.О.  

До 

01.09.2021 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

Заплановано: 

Центру забезпечення якості вищої 

освіти розглянути можливість 

представництва здобувачів даної ОПП 

у системі забезпечення якості вищої 

освіти КНУ. 

Центру забезпечення якості вищої 

освіти підсилити взаємодію із 

органами студентського 

самоврядування щодо питань 

моніторингу забезпечення якості 

освітньої діяльності. 

 

9. 

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 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Керівник центру 

забезпечення якості 

 ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

Розробити плани роботи 

студентського самоврядування щодо 

питань підвищення якості освітнього 

процесу. 

Центру забезпечення якості вищої 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

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 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). 

вищої освіти 

Тарасова О.В. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

виховної роботи 

Кашубіна Ю.Б., 

 

Голова студентського 

самоврядування 

Тіщенко О.С. 

освіти розглянути можливість 

представництва здобувачів даної ОПП 

у системі забезпечення якості вищої 

освіти КНУ. 

Центру забезпечення якості вищої 

освіти підсилити взаємодію із 

органами студентського 

самоврядування щодо питань 

моніторингу забезпечення якості 

освітньої діяльності. 

10. 

Запровадити на сторінках сайтів можливість 

висловлення пропозицій та обговорення 

результатів моніторингу.  

Начальник центру 

забезпечення якості 

освіти 

Тарасова О.В., 

 

Гарант ОПП 

Саітгареєв Л.Н. 

Постійно 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

11. 

Центру забезпечення якості освіти 

запровадити дистанційне опитування через 

електронні форми. 

Начальник центру 

забезпечення якості 

освіти 

Тарасова О.В. 

Виконано 

ОПП «Металургія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

12. 

Удосконалити систему інформаційного 

забезпечення формування якості вищої 

освіти в ЗВО, зокрема, комп’ютерне 

інформаційне забезпечення і супровід 

створення навчальних планів та освітніх 

програм задля їх відповідності стандарту ВО 

та чинному законодавству. 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О.В. 
Виконано 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

Приведено до коректної роботи 

модуль формування навчальних 

планів 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

13. 
Забезпечити розміщення на сайті ЗВО анкет 

опитувань та результатів опитування.  

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Тарасова О. В. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О.В. 

До 

01.09.2021 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова 

діяльність» 

другого 

(магістерського) 

рівня 

На сайті Університету розміщено 

гугл-форми тематичних анкет 

(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-

zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-

osvity/tematychni-ankety), які 

проводяться Центром забезпечення 

якості вищої освіти, а також 

результати проведених анкетувань 

(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-

zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-

osvity/rezul-taty-anketuvannya_) 

К р и т е р і й  9 .  П р о з о р і с т ь  т а  п у б л і ч н і с т ь  

1. 

Доцільно оновити документи університету, 

прибравши абревіатуру, яка вже не 

використовується. 

Переглянути та оновити вказані внутрішні 

документи ЗВО /У положенні про 

організацію освітнього процесу в КНУ та в 

положенні про порядок визнання у КНУ 

результатів навчання, отриманих в умовах 

неформальної освіти є змістовні розбіжності, 

а «Положення про студентський гуртожиток 

КТУ» є застарілим/. 

Проректор з науково-

педагогічної та 

виховної роботи 

Кашубіна Ю.Б. 

 

В. о. завідувача 

навчально-

методичного відділу 

Івашура С.Л. 

 

До 

01.09.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

рівня 

На даний час в університеті 

виконується перегляд внутрішніх 

документів з метою встановлення їх 

відповідності. Положення про 

студентський гуртожиток КНУ буде 

переглянуто у квітні-травні 2021 року 

та передано на розгляд Вченій раді 

університету.  

2. 

Розробити дієвий механізм збирання, аналізу 

та врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників за даною спеціальністю. 

Начальник центру 

сприяння 

працевлаштуванню 

студентів і випускників 

Дель-Гранде Н.О. 

 

Гарант ОПП 

Федотов В.О. 

До 

01.06.2021 

ОПП 

«Електромеханічні 

та електротехнічні 

комплекси і 

системи 

транспортних 

засобів» другого 

(магістерського) 

На провідні підприємства міста Центр 

сприяння працевлаштуванню студентів 

і випускників розсилає запити щодо 

надання інформації про випускників 

університету. Організація зустрічей з 

роботодавцями та випускниками, 

проведення «Ярмарку вакансій». 

  

http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

 

Завідувач випускової 

кафедри АЕСПТ 

Сінчук О.М. 

 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу на кафедрі 

АЕСПТ асистент 

Пересунько І.І.,  

ст. викладач 

Кальмус Д.О. 

рівня На засіданні кафедри АЕСПТ № 9 від 

17.12.2020 р. було ухвалено рішення 

створити на сайті кафедри сторінку 

«Випускники» з формою для 

можливості реєстрації даних 

випускників спеціальності, а також 

збирати інформацію про кар’єрний 

шлях випускників за допомогою 

соціальних мереж 

(http://aespt.knu.edu.ua/%d0%b2%d0%b

8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0

%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/ ).  

3. 

Створити сторінку ОП. 
Рекомендації щодо створення сторінки ОП: на 

сторінці ОП повинен розміщується файл з ОП 

(передбачити можливість його скачування), а 

також надаватись наступна інформація (з 

врахуванням Статті 30. «Прозорість та 

інформаційна відкритість закладу освіти» Закону 

України «Про освіту»):  

1) назва ОП;  

2) номер протоколу вченої ради та дата 

затвердження ОП;  

3) дата введення в дію ОП;  

4) коротка анотація щодо ОП (до 1500 знаків);  

5) номер та дата сертифікату про акредитацію 

освітньої програми з зазначенням органу який 

видав цей сертифікат;  

6) ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, 

які навчаються у закладі освіти за ОП (за останніх 

5 років);  

7) мова (мови) освітнього процесу;  

8) результати моніторингу якості освіти за ОП 

(гіперпосилання на відповідну сторінку сайту);  

9) правила прийому за ОП на поточний рік 

(можливе гіперпосилання на відповідну сторінку 

Гарант ОПП 

Лапшин О. О. 

 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

До 

01.03.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

http://aespt.knu.edu.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
http://aespt.knu.edu.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/
http://aespt.knu.edu.ua/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8/


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

сайту ЗВО);  

10) умови доступності закладу освіти за даною ОП 

для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами;  

11) розмір плати за навчання за даною освітньою 

програмою;  

12) інша інформація, що оприлюднюється на 

вимогу законодавства / за рішенням ЗВО. 
 

На сторінці факультету відобразити в повній 

мірі інформацію про ОП, що акредитується. 

4. 

Необхідно удосконалити процедури розгляду 

документів ЗНО шляхом прописання більш 

чітких процедур у відповідних документах 

ЗВО, особливо стосовно оновлення ОП та їх 

освітніх компонентів, а також наповнення 

відповідною інформацією розділ сайту 

«Проекти для обговорення». У цьому розділі 

доречно зробити іконки за різними 

рубриками при натисканні яких буде перехід 

на відповідні сторінки сайту. Наприклад, на 

об’яву в якій надається інформація щодо 

перегляду Колективного договору або 

посилання на сторінку «Освітні програми» де 

при виборі конкретної ОП можна зайти на її 

сторінку і ознайомитись з існуючою ОП та її 

проектом (доцільно розробити форму запиту 

за яким можна подавати зауваження та 

пропозиції до ОП або її проекту). 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу Івашура С. Л. 

 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

5. 

На сайті Університету надати сканкопії 

документів, на яких є відповідна інформація 

про їх погодження, у тому числі підписи та 

дати /Існує низка документів ЗВО, у тому 

числі розміщених на сайті, у тому числі 

освітні програми та «Положення про порядок 

Керівник центру 

забезпечення якості 

вищої освіти  

Тарасова О. В. 

 

В. о. завідувача 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

 



№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

підготовки та видання інформаційно-

методичного забезпечення», які не мають 

відмітки щодо затвердження і погодження 

(номер та дата протоколу, тощо), або відсутні 

підпис особи, яка затвердила документ, і/чи 

дата затвердження/. 

навчально-методичного 

відділу Івашура С. Л. 

 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

6. 

На сторінці сайту «Відомості щодо 

здійснення освітньої діяльності» додати 

інформацію-посилання на сайт 

https://registry.edbo.gov.ua/university/919 ,  де 

можна ознайомитись з першоджерельною 

інформацією про ліцензії ВО, ліцензії ПТО, 

переліком наявних освітніх програм, тощо. 

В. о. завідувача 

навчально-методичного 

відділу Івашура С. Л. 

 

Начальник ІОЦ  

Соломенний О. В. 

До 

01.01.2021 

ОПП «Цивільна 

безпека» другого 

(магістерського) 

рівня 

Посилання 

https://registry.edbo.gov.ua/university/91

9/ розміщено на сайті університету у 

вкладці «Вступнику» – «Відомості 

щодо здійснення освітньої 

діяльності». 

7. 

Активізувати заходи щодо запровадження 

кращих практик та не зупиняти 

впровадження систем автоматизації. 

Начальник ІОЦ 

Соломенний О.В. 
Постійно 

ОПП «Підприєм-

ництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

другого (магістер-

ського) рівня 

Криворізький національний 

університет постійно співпрацює з 

розробником автоматизованої системи 

управління (АСУ) щодо врахування 

усіх зауважень та виправлення 

помилок. 

8. 
Оприлюднювати історію пропозицій 

стейкхолдерів та змін до освітньої програми. 

Гаранти ОПП 

 

Завідувачі випускових 

кафедр 

До 

01.04.2021 

ОПП 

«Комп’ютерні 

науки» другого 

(магістерського) 

рівня 

 

9. 

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. 

Гарант ОПП 

Шаповалов В.А. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та 

навчальної роботи 

Чубаров В.А. 

 

В.о. завідувача 

навчально-

 

ОПП «Цивільна 

безпека» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

 

https://registry.edbo.gov.ua/university/919
https://registry.edbo.gov.ua/university/919/
https://registry.edbo.gov.ua/university/919/


№ 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

Назва ОПП, при 

акредитації якої 

зроблено 

рекомендацію 

Що зроблено 

або заплановано 

3. На сторінці факультету відобразити 

більше інформації щодо освітніх програм 

факультету та створити перехід на сторінку 

«Освітні програми». 

методичного відділу 

Івашура С.Л., 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

10. 

Розробити та розмістити на сайті КНУ та 

кафедри форму для зауважень та пропозиції 

до ОП та/або їхніх проєктів. Оприлюднювати 

Таблицю пропозицій 

Гарант ОПП 

Тіхлівець С.В. 

 

Начальник ІОЦ 

Соломений О.В. 

виконано 

ОПП «Геологія» 

першого 

(бакалаврського) 

рівня 

На сайті кафедри є розділ пропозиції 

для обговорення, де викладено проєкт 

ОПП 2021. 

На сайті університету на сторінці 

Центру забезпечення якості вищої 

освіти передбачено можливість подачі 

пропозицій та зауважень до всіх 

освітніх програм університету. 

 


