
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 32704 Електромеханічні та електротехнічні комплекси і
системи транспортних засобів

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 32704

Назва ОП Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи
транспортних засобів

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Cпеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Мороз Олександр Миколайович, Глушко Олександр Володимирович,
Огарь Віта Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.10.2020 р. – 21.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/ggYWF0w

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/0gY89XZ

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
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження про ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” є
позитивними. Цілі ОП відповідають місії та стратегії ДВНЗ “Криворізький національний університет”. Зазначена
ОП має свою унікальність та виражений галузевий і регіональний контекст. Освітній процес відбувається у повному
обсязі відповідно до законів та внутрішніх положень закладу. Контекст реалізації освітньої програми відповідає
вимогам ринку праці. До удосконалення ОП залучаються адміністрація закладу, академічний персонал,
роботодавці, здобувачі вищої освіти. На програмі відбувається системна робота з роботодавцями. Науково-
педагогічні працівники, залучені до викладання на даній ОП, мають академічну та професійну відповідність.
Матеріально-технічні ресурси та освітнє середовище дозволяють досягти зазначених в освітній програмі
програмних результатів навчання. Заклад вищої освіти проводить низку заходів щодо залучення до процесів
інтернаціоналізації. В Університеті функціонує система забезпечення якості вищої освіти. Реалізація освітнього
процесу за даною ОП здійснюється на умовах прозорості та відкритості. Зважаючи на зазначене можна
констатувати, що ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” відповідає
Критеріям оцінювання освітньої програми з загальним рівнем відповідності В.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ відмічає наступні сильні сторони ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів”: 1. Цілі ОП чітко сформульовані відповідно до Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний
університет на 2019-2024 рр.». 2. Врахування досвіду вітчизняних та закордонних ЗВО під час розробки ОП. 3.
Залучення до розробки, удосконалення, перегляду освітньої програми роботодавців, здобувачів, академічної
спільноти. 4. Впровадження форм аналізу відповідності програмних результатів навчання та фактично отриманих
результатів навчання. 5. Урахування сучасних тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального та
галузевого контексту. 6. Моніторинг попиту компетентностей сучасного фахівця через роботодавців, систематичні
заходи за участю роботодавців та здобувачів освіти щодо компетентностей, якими має володіти здобувач, а також
потреби ринку праці. 7. Відповідність вимогам НРК на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 8. Доступність
ОП для всіх стейкголдерів. Правила прийому на навчання до магістратури, порядок організації та проведення
вступних випробувань та визнання результатів навчання розміщені на офіційному веб-сайті університету. 9.
Здобувачі можуть вільно реалізовувати своє право на індивідуальну освітню траєкторію, вони обізнані в процедурах
та можливостях щодо свого вільного вибору освітніх компонент за ОП, на якій навчаються. Здобувачі мають
можливість набуття компетентностей практичної підготовки та соціальних навичок. Фактичне навантаження
здобувачів є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання. 10. Доступ до змісту освітніх
компонентів здійснюється як за допомогою робочих навчальних програм, так і силабусів. 11. Можливість у
здобувачів освіти вільного обрання форми навчання, вибіркових дисципліни, тем кваліфікаційних магістерських
робіт та наукових досліджень, мають право на академічну мобільність, мають право щодо вільного висловлювання
про якість навчання, можуть вносити пропозиції у сфері організації освітнього процесу, використовують онлайн
платформи Moodle, Classroom під час дистанційного та змішаного навчання, що є свідченням студентоцентрованого
підходу та відповідності принципам академічної свободи. 12. Університет на високому рівні популяризує поняття
академічної доброчесності; здобувачі добре ознайомлені із процедурою перевірки ВКР та публікацій і дотримуються
її під час навчання. 13. Викладацький склад в повній мірі відповідає академічній та професійній кваліфікації. 14.
Наявність філіалів кафедри на підприємствах. 15. Наявність наукових розробок на даній ОП щодо підтримки осіб з
особливими потребами. 16. Потужна матеріально-технічна база. 17. Функціонування в університеті системи
забезпечення якості вищої освіти. 18. Робота з роботодавцями носить системний характер. 19. Наявність в
університеті культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією
програмою.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкими сторонами ОП ЕГ вважає: 1. Відсутність дуальної форми навчання за даною освітньою програмою. 2.
Відсутність програмних компетентностей від вибіркової компоненти В6.5, зазначеної в освітній програмі, оскільки
це є умовою розуміння здобувачами програмних результатів, які вони мають набути за кожною вибірковою
компонентою. На сайті університету розміщено банк вибіркових компонент, але там не наведена інформація про
програмні компетентності цих вибіркових компонент. 3. Недостатня поінформованість здобувачів щодо переваг
академічної мобільності. 4. Методичне забезпечення не всіх вибіркових освітніх компонент представлені на сайті
кафедри. 5. Всі вибіркові компоненти передбачають практичну підготовку, відсутні лабораторні роботи. 6. Не з усіх
дисциплін кафедри рекомендована література містить іноземні джерела та посилання на новітні розробки
викладачів кафедри. 7. Відсутність положення, яке б регулювало процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів між викладачем та здобувачем. 8. Невисоку задоволеність здобувачами вищої освіти рівнем соціальної
підтримки. 9. Відсутність цифрового репозитарію на базі бібліотеки університету. 10. Недостатня роль органів
студентського самоврядування в підвищенні якості освітнього процесу. 11. Змістовні розбіжності в Положенні про
організацію освітнього процесу в КНУ та в Положенні про порядок визнання у КНУ результатів навчання,
отриманих в умовах неформальної освіти. Експертна група рекомендує: 1. Розглянути можливість запровадження
дуальної освіти на даній ОП. 2. Визначити перелік програмних результатів навчання для усіх вибіркових компонент
освітньої програми та надати доступ здобувачам освіти до цієї інформації, що допоможе студентам свідомо обирати
необхідні дисципліни для їх професійного розвитку та набуття відповідних компетенцій. 3. Провести низку заходів,
спрямованих на мотивацію здобувачів вищої освіти щодо перспектив участі у програмах академічної мобільності. 4.
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Додати методичне забезпечення з окремих вибіркових компонент, що не представлені на сайті та надати доступ
здобувачам освіти до цієї інформації. 5. Розглянути можливість під час наступного перегляду освітньої програми
збільшити лабораторний практикум для досягнення професійно-орієнтованих програмних результатів навчання. 6.
Включити до переліку рекомендованої літератури з дисциплін, що викладаються на даній ОП, власні наукові
розробки викладачів кафедри. 7. Розробити внутрішнє положення щодо процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів між викладачем та здобувачем. 8. Розробити низку заходів щодо покращення рівня соціальної
підтримки здобувачів. 9. Інтенсифікувати роботу з впровадження цифрового репозитарію Університету. 10.
Скорегувати плани роботи студентського самоврядування та збільшити кількість заходів, спрямованих на залучення
членів студентського самоврядування до підвищення якості освітнього процесу. 11. Переглянути та оновити
внутрішні документи, в яких є змістовні розбіжності.

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.

Експертна група підтверджує, що цілі ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів” на другому (магістерському) рівні спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка" відповідають Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 2019-2024
рр.» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), яка схвалена Вченою радою Університету 19.10.2019 р.
(протокол №2). При цьому місією Університету є підготовка конкурентоздатних фахівців із високим рівнем
професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі ефективного
використання науково-педагогічного потенціалу; поступове впровадження європейських і світових стандартів якості
освіти. Вона повністю корелює з цілями ОП, оскільки передбачає кінцевий результат – підготовка
висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати питання наукових досліджень, розробок та експлуатації
електромеханічних та електротехнічних комплексів і систем транспортних засобів в різних структурах та ланках
підприємств залізорудного регіону Кривбасу та Дніпропетровщини. При цьому, в результаті реалізації ОП
очікується, що випускники володітимуть компетентностями щодо здатності знаходження варіантів підвищення
енергоефективності та надійності обладнання, комплексів і систем; відтворювати процеси в системах при їх
комп’ютерному моделюванні; виконувати проектування, монтаж, налагодження, діагностування і випробування
електрообладнання комплексів і систем транспортних засобів; синтезу цифрових систем керування, оптимізації
алгоритмів їх роботи; планування та виконання розробки систем та інноваційних проектів зокрема на
підприємствах Криворізького регіону. Такий підхід відповідає місії та стратегії Криворізького національного
університету, включаючи галузевий контекст у плані визначення загальних сучасних пріоритетів освіти, бачення
процесу підготовки та подальшої діяльності фахівців галузі електричної інженерії, а також його суспільної ролі з
орієнтацією підготовки фахівців для підприємств залізорудного регіону, як Кривбасу, так і інших прилеглих
районів.

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

ЕГ підтверджує зацікавленість роботодавців у підготовці за заявленою ОП фахівців, що представлено рецензіями і
відгуками директора та головного енергетика КП “Міський тролейбус” О. Я. Приходько та В. В. Зимогляд; головного
енергетика ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” шахти “Родина” О. Л. Нескоромного; директора ТОВ
“МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ” В. В. Бризгалова; заступника директора департаменту по електрогосподарству
УЕД ПАТ “АкселорМітал Кривий Ріг” О. П. Калдарара; президента Української асоціації інженерів-електриків В. Б.
Клепікова. Під час зустрічей з роботодавцями 19.10.2020 р., було з’ясовано, що пропозиції стейкголдерів надаються
під час зустрічей представників кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
(далі АЕСПТ) КНУ з представниками підприємств, зокрема шахти “Родина” ПАТ “Криворізький залізорудний
комбінат” (протокол від 03.02.2020 р.), КП “Міський тролейбус” (протокол від 10.02.2020 р.), ТОВ “МУРМУРЕЙШН
ТЕХНОЛОДЖІ” (протокол від 27.01.2020 р.) та інші. Зокрема представники шахти “Родина” ПАТ “Криворізький
залізорудний комбінат” запропонували додати до компонент ОП дисципліни «Теорія електричної тяги» та
«Експлуатація електрорухомого складу», представники КП “Міський тролейбус” запропонували включити в перелік
компонент дисципліну «Електрообладнання транспортних засобів», представники ТОВ “МУРМУРЕЙШН
ТЕХНОЛОДЖІ” заявили про необхідність в компонентах ОП дисциплін пов’язаних з проектуванням та
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комп’ютерним моделюванням тягових електричних двигунів, силовою електронікою, системами керування
транспортними засобами, системами накопичення електричної енергії, програмуванням мікроконтролерів. Як було
підтверджено під час проведення акредитаційної експертизи 19.10.2020 р. на зустрічі з НПП, які забезпечують ОП,
пропозиції НПП щодо цілей ОП та програмних результатів навчання виявляються також в процесі особистого
спілкування гаранта програми з НПП, під час проведення нарад, погодження РПНД. Пропозиції щодо
удосконалення ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” та навчальних
планів зі спеціальності також можуть бути надані на сайті кафедри АЕСПТ: https://goo.su/2meY. Пропозиції
стейкґолдерів щодо удосконалення програмних результатів навчання поступають також під час проведення
ярмарки вакансій, яка проводиться центром сприяння працевлаштування, щорічно у травні.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі та програмні результати навчання ОП формувались з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку
праці. Регіони Кривого Рогу, Нікополя і Марганцю є одними із найбільших споживачів електричної енергії, зокрема
транспортними засобами з електричним приводом, як у гірничорудному виробництві, так і у комунальному
господарстві. Світові тенденції розвитку електричного транспорту вказують на те, що електричний транспорт
інтенсивно витісняє традиційні види транспорту. При розробці ОП та ПРН враховано досвід Харківського
національного університету міського господарства О.М. Бекетова (https://goo.su/2mfT), Національного університету
Кораблебудування імені адмірала Макарова (https://goo.su/2mFV), Oxford Brookes University (https://goo.su/2mFX),
Coventry University (https://goo.su/2MfY), University West (https://goo.su/2mg3). Проте, слід зауважити, що, попри
широкі можливості участі в програмах академічної мобільності, студенти, що здобувають фахову підготовку за цією
ОП, не користуються такою пропозицією.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” на другому
(магістерському) рівні на цей час не затверджено. Експертною групою досліджено, що визначення сукупності
компетенцій та програмних результатів навчання було здійснено на підставі вимог Національної рамки
кваліфікацій 7 рівня НРК (https://goo.su/2MJg) та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти, що відповідає другому (магістерському) рівні. Експертна група також підтверджує
відповідність програмних РН вимогам НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти за такими
дескрипторами: спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або
провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати знання та
розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у
нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів
соціальної та етичної відповідальності; зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації
до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; управління робочими або навчальними процесами, які є
складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; відповідальність за внесок до
професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність
продовжувати навчання з високим ступенем автономії. Розбіжності між результатами навчання, що обумовлені в
ОП та зазначені у НРК відсутні. Кожен модуль ОП має визначені результати навчання з урахуванням важливості
формування «гнучких навичок» (soft skills) та дослідницькій діяльності. Розподіл результатів навчання реалізовано
за модулями ОП відповідно до міжнародних результатами навчання, представленими в CDIО Syllabus
(https://goo.su/2mJi). На досягнення цього результату навчання, як це відображено в матриці відповідності,
спрямоване формування відповідних компетентностей, що формуються під час вивчення дисциплін навчального
плану ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1) Освітня програма “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” має чітко
сформульовані цілі відповідно Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 2019-2024
рр.». 2) Врахування досвіду вітчизняних та закордонних ЗВО під час розробки ОП “Електромеханічні та
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)
рівня. 3) Залучення до розробки освітньої програми роботодавців, здобувачів, академічної спільноти. 4)
Впровадження форм аналізу відповідності програмних результатів навчання та фактично отриманих результатів
навчання. 5) Врахування сучасних тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального та галузевого
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контексту. 6) Моніторинг попиту компетентностей сучасного фахівця через роботодавців, систематичні заходи за
участю роботодавців та здобувачів освіти щодо компетентностей, якими має володіти здобувач, а також потреби
ринку праці. 7) Відповідність вимогам НРК на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

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

До слабких сторін ЕГ відносить неналежне оформлення документів (протоколів засідання кафедри, вченої ради
факультету) щодо документального підтвердження систематичної участі здобувачів освіти у перегляді освітньої
програми. Співбесіди із гарантом, здобувачами та академічним персоналом підтвердили систематичну участь
здобувачів освіти у перегляді ОП. В зв’язку з цим, ЕГ рекомендує звернути увагу адміністрації факультету та
кафедри на належне оформлення протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету щодо участі здобувачів у
систематичному перегляді ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма та освітня діяльність за ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи
транспортних засобів” за другим (магістерським) рівнем відповідають визначеним вимогам щодо проектування та
цілей освітньої програми: має свою унікальність та виражений галузевий і регіональний контекст. Проте, необхідне
більш широке залучення здобувачів освіти до процесу перегляду освітньої програми. Загалом ОП “Електромеханічні
та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” за другим (магістерським) рівнем відповідає рівню
“В” за критерієм 1. Означений недолік не є суттєвим.

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).

Експертна група за час акредитаційної експертизи встановила, що навчальний план фахової підготовки ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” на другому (магістерському) рівні
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” містить нормативні та вибіркові
дисципліни, загальним обсягом 90 кредитів. З них, обсяг нормативних освітніх компонентів складають 67 кредитів
ЄКТС (74,4%), а обсяг дисциплін за вільним вибором студента - 23 кредити ЄКТС (25,6%). Аналіз ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” на другому (магістерському) рівні
спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” дозволяє стверджувати, що ОП
відповідає вимогам законодавства щодо навантаження другого (магістерського) рівня вищої освіти «Магістр». ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” розміщена на сайті університету
(https://goo.su/2mK3) та кафедри АЕСПТ (https://goo.su/2mjz), що забезпечує публічність інформації щодо освітніх
програм.

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.

Експертна група відзначає, що ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
(https://goo.su/2mK3) має чітку структуру, характеризується наявністю логічно взаємопов'язаних освітніх
компонентів, які взаємодіють як система, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.
Навчальні плани за цією ОП чітко структуровані, включають нормативні та вибіркові навчальні дисципліни.
Нормативні дисципліни поділяються на два цикли: цикл загальної підготовки, який має 7 кредитів, та цикл
професійної підготовки, об’ємом 60 кредитів. Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей
обов’язковим компонентам ОП (табл. 5.1) та матриці забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими
компонентами ОП (табл. 5.3) дозволяє стверджувати, що обов’язкові компоненти забезпечують досягнення
компетентностей за НРК та визначених програмних результатів навчання. Так, ОК1 забезпечує РН7 та РН12; ОК2 –
РН6, РН9, РН11 та РН13; ОК3 – РН1, РН4, РН8, РН11 та РН14; ОК4 – РН1, РН4, РН10, РН16 та РН19; ОК5 – РН1-3,
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РН5, РН8, РН10 та РН18; ОК6 – РН8, РН11 та РН12; ОК7 – РН1, РН2 та РН17; ОК8 – РН1-5, РН7-10, РН13 та РН18;
ОК9 – РН8, РН15 та РН20; ОК10 – РН1, РН4, РН6, РН16 та РН20; ОК11 – РН1, РН4, РН8-10, РН13 та РН18; ОК12 –
РН1, РН5, РН10, РН15 та РН20; ОК13 – РН1, РН2, РН8, РН13 та РН20. Вибіркові компоненти поділені на три блоки, в
першому блоці вибирається три дисципліни (12 кредитів), у другому блоці – дві дисципліни (8 кредитів) і у третьому
– одна дисципліна (3 кредити). Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей вибірковим
компонентам ОП (табл. 5.2) та матриці забезпечення програмних результатів навчання вибірковим компонентами
ОП (табл. 5.5) дозволяє стверджувати, що вибіркові компоненти забезпечують досягнення компетентностей за НРК
та визначених програмних результатів навчання. Так, В1.1-В1.4 забезпечують РН1-5, РН8, РН11, РН13, РН15, РН18-
20; В2.1-В2.4 – РН1-РН5, РН8, РН9, РН11, РН13-РН18; В3.1-В3.4 – РН1, РН3, РН4, РН8-11, РН13, РН15 та РН18; В4.1-
В4.4 – РН1, РН3, РН4, РН8-11, РН13, РН15 та РН18; В5.1-В5.4 – РН1, РН3, РН7, РН9, РН10, РН12, РН13, РН15, РН17 та
РН18; В6.1-В6.4 – РН1-6, РН9, РН11, РН14, РН15, РН19 та РН20. Проведений аналіз та вивчення робочих навчальних
програм, наданих гарантом ОП, показує, що змістовне наповнення дисциплін дозволяє досягти цілей та РН ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”. Під час фокус-зустрічі зі
здобувачами було виказане бажання щодо збільшення годин на вивчення іноземної мови, гарант ОП погодився
розглянути це питання на засіданні робочої групи.

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

Експертна група відмічає, що ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
має освітні компоненти, що відповідає предметній області спеціальності. Реалізація мовних та загальних
компетентностей забезпечуються освітніми компонентами, що відповідають навчальним дисциплінам «Іноземна
мова», «Інтелектуальна власність», «Системи накопичення електричної енергії», «Системи керування тяговими
електроприводами». Компоненти ОП ОК3 «Структурне проектування та безпека транспортних засобів», ОК4
«Гібридні структури електромеханічних тягових систем», а також ОК5 – КР з цієї дисципліни, ОК7 «Перетворювачі
електричної енергії транспортних засобів», ОК9 «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів», ОК10 «Системи
накопичення електричної енергії», ОК12 «Системи керування тяговими електроприводами» з ОК 13 – КР з цієї
дисципліни забезпечують отримання спеціальних компетентностей. Науково-дослідна практика, а також написання
та захист кваліфікаційної роботи, об'єднують різні компоненти ОП відповідно до структурно-логічної схеми.
Роботодавці під час зустрічі 19.10.2020 р. з ЕГ підтвердили, що зміст ОП “Електромеханічні та електротехнічні
комплекси і системи транспортних засобів” повністю відповідає предметній області спеціальності та вимогам
сучасного виробництва.

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

Аналіз навчального плану та ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
свідчить, що формування індивідуальної освітньої траєкторії за другим (магістерським) рівнем спеціальності 141
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” забезпечується наявністю вибіркової складової в НП
підготовки, що складає 25,6% від загального обсягу освітньої складової. Практична реалізація індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачів здійснюється деканатом електротехнічного факультету. Відповідно до “Положення
про формування здобувачами Криворізького національного технічного університету індивідуальної траєкторії
навчання” (https://goo.su/2mxk) на другому (магістерському) рівні вищої освіти індивідуальна траєкторія
формується упродовж першого тижня вересня поточного навчального року. Для цього проводяться виробничі збори
студентів курсу, на яких доводять до відома здобувачів перелік вибіркових дисциплін поточного навчального року та
нормативні вимоги щодо їх вивчення. Вибір дисциплін здобувачі здійснюють самостійно шляхом подання
письмової заяви на ім’я декана факультету. На підставі поданих заяв та сформованих за ними списків декан
факультету готує подання на розподілення академічних груп за обраними дисциплінами. У разі, якщо для вивчення
окремої вибіркової дисципліни не сформувалася група з мінімальною кількістю студентів декан спільно з
випусковою кафедрою доводить до відома студентів перелік вибіркових дисциплін, які не будуть вивчатися. Після
цього студент протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої сформувалася (чи формується)
кількісно достатня група студентів. У 2020 р. на навчання за ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і
системи транспортних засобів” другого (магістерського) рівня поступило 5 здобувачів, тому за результатами роботи
деканату зі здобувачами були визначені вибіркові дисципліни за результатами чого був розроблений річний
навчальний план у який були включені дисципліни, які вибрали здобувачі. Аналіз навчальних планів 2019 та 2020
років вступу показав, що кількість вибіркових дисциплін збільшилась до 24, крім того в університеті створено банк
дисциплін (https://goo.su/2MXt) для вільного вибору здобувачів. Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти ЕГ
переконалась, що здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної траєкторії, вони обізнані в
процедурі та можливостях щодо свого вільного вибору за ОП, на якій навчаються.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
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Аналіз НП за ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” другого
(магістерського) рівня показав, що практична підготовка здійснюється під час проведення лабораторних і
практичних занять та науково-дослідної практики об’ємом 6 кредитів. КНУ має відповідні договори на проходження
науково-дослідних практик з такими підприємствами: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», КП
«Швидкісний трамвай», ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ПРАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», що дозволяє повністю забезпечити здобувачів місцями практики. Пропозиції щодо місць
практики розміщені на сайті університету, зокрема на ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» (https://goo.su/2MyF) та
ТОВ «ERTANZ» (https://goo.su/2MyG). Під час зустрічі з гарантом ОП та зі здобувачами було з’ясовано, що у 2020 р.
науково-дослідна практика у зв’язку з обмеженнями під час карантину проходила на кафедрі АЕСПТ. Аналіз
щоденників практики та звітів з науково-дослідної практики показав, що проведення практики здійснювалось на
рівні достатньому для здобуття навиків дослідження актуальних наукових проблем та добору матеріалів для
виконання кваліфікаційної роботи, а також необхідних практичних компетентностей необхідних для подальшої
професійної діяльності та буде сприяти успішному працевлаштуванню випускників на підприємствах регіону.

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

Аналіз ОП та наданих документів свідчить, що здобувачі вищої освіти набувають соціальних навичок (soft skills). В
розрізі освітніх компонентів такі дисципліни як “Ділова іноземна мова”, “Інтелектуальна власність” забезпечують
здатність працювати у міжнародному контексті, дають можливість оволодіння критичному мисленню під час
реалізації інноваційних наукових проектів. Навички командної роботи набуваються здобувачами під час виконання
лабораторних робіт, науково-дослідної практики, участі у наукових конференціях та при виконанні кваліфікаційної
роботи. Сформованість soft skills у здобувачів підтверджується при проведенні з ними зустрічі 19.10.2020 р., на якій
вони продемонстрували свою відкритість та критичність суджень під час відповіді на запитання ЕГ. Під час зустрічі
із академічним персоналом, який забезпечує дану ОП, 19.10.2020 р. з’ясувалося, що значна увага приділяється
навичкам роботи в команді, бути самокритичним, приймати обґрунтовані рішення, наполегливість щодо
поставлених завдань і взятих обов'язків, постійно підвищувати свій інтелектуальний потенціал та сприяти
самоудосконаленню колег; здатність приймати рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, здатність
спілкуватися іноземною мовою, здатність діяти на основі етичних принципів, що мають значення для професійної
діяльності у галузі електричної інженерії, загальнолюдським та національним цінностям. Формами навчання, що
сприяють набуттю соціальних навичок є групова, парна та індивідуальна, які передбачають активну взаємодію між
здобувачами вищої освіти та академічним персоналом. Участь в конференціях, семінарах дозволяє здобувачам
формувати здатність публічних виступів.

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

Професійний стандарт даної спеціальності відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти
за ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” другого (магістерського)
рівня не передбачено. ЕГ відмічає, що ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів” розроблена відповідно до форми, змісту та вимог НРК щодо набуття компетентностей, необхідних знань,
когнітивних та практичних умінь, забезпечення комунікації, автономності і відповідальності, а також реалізує
системний підхід до забезпечення відповідного рівня кваліфікації, регламентованого НРК.

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

Загальне навантаження за ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
другого (магістерського) рівня та навчальним планом 2020 р. складає 90 кредитів ЄКТС, що становить 2700 годин.
Аудиторне навантаження з усіх освітніх компонентів складає 566 годин (21%), відповідно на самостійну роботу
передбачено 2044 години (79%). Аудиторне навантаження з нормативних дисциплін професійної підготовки
складає від 36 до 42,7%. ОП має 13 нормативних освітніх компонентів та 6 вибіркових компонент за планом 2020 р.
Компоненти (ОК5, ОК13, ОК11 і ОК8) (2 курсові проекти загальним об’ємом 4 кредити, науково-дослідна практика
об’ємом 6 кредитів та кваліфікаційна робота об’ємом 23 кредити) виконуються студентом самостійно під
керівництвом викладача (частка самостійної роботи 100%). Дані анкетування здобувачів (https://goo.su/2NFa)
показують, що 80% здобувачів вважають, що їм вистачає часу на самостійну роботу і викладачі створюють для цього
умови, 20% здобувачів вважає, що університету необхідно більше звертати уваги щодо з’ясування реальних обсягів
навантаження. ЕГ вважає, що навчальний план потребує нормування кількості кредитів в розрізі ОК4 і ОК6 в циклі
“Нормативні дисципліни (професійно орієнтованої підготовки)” з графіком навчального процесу, де вимірювання
підготовки здобувачів зазначено у тижнях. В цілому ЕГ відмічає, що обсяг ОП та окремих компонент є достатнім для
досягнення цілей та програмних результатів навчання.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Аналіз ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” другого
(магістерського) рівня та навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти показав, що навчання здобувачів за
дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналіз структури та змісту ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
другого (магістерського) рівня дозволяє стверджувати, що зазначена ОП відповідає вимогам підготовки здобувачів.
Доступ до ОП є відкритим для всіх стейкголдерів. Обсяг освітніх компетентностей за вільним вибором студентів
складає 25,6%. Здобувачі можуть вільно реалізовувати своє право на індивідуальну освітню траєкторію, вони
обізнані в процедурах та можливостях щодо свого вільного вибору освітніх компонент за ОП, на якій навчаються.
Здобувачі мають можливість набуття компетентностей практичної підготовки та соціальних навичок. Фактичне
навантаження здобувачів є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

Слабкими сторонами ОП експертна група вважає: відсутність програмних компетентностей від вибіркової
компоненти В6.5, зазначеної в освітній програмі, оскільки це є умовою розуміння здобувачами програмних
результатів, які вони мають набути за кожною вибірковою компонентою. На сайті університету розміщено банк
вибіркових компонент, але там не наведена інформація про програмні компетентності цих вибіркових компонент;
невелика група здобувачів за ОП, що не в повній мірі дозволяє розширити діапазон вибірковості освітніх
компонент; відсутність дуальної форми навчання. Експертна група рекомендує: визначити перелік програмних
результатів навчання для усіх вибіркових компонент освітньої програми та надати доступ здобувачам освіти до цієї
інформації, що допоможе студентам свідомо обирати необхідні дисципліни для їх професійного розвитку та набуття
відповідних компетенцій. розглянути можливість запровадження дуальної освіти на даній освітній програмі.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Ураховуючи, що структура та зміст ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів” відповідає вимогам підготовки здобувачів, ОП є доступною для всіх стейкголдерів, має можливість
формування індивідуальної траєкторії, а також фактичне навантаження здобувачів забезпечує досягнення цілей та
програмних результатів навчання, то встановлені факти, докази та їх аналіз дають можливість ЕГ зробити висновок
про загальну відповідність ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
рівню В. Наявні недоліки не є суттєвими.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому на навчання до магістратури встановлюються Правилами прийому до Криворізького
національного університету у 2020 році зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.05.2020 р. №591, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 07 травня 2020 року за № 415/34698
(https://goo.su/2nIE). Ці правила також встановлюють правила прийому та зарахування на навчання до КНУ осіб,
які проживають на тимчасово окупованих територіях України (додаток 10). Порядок організації та проведення
вступних випробувань до КНУ регламентується Порядком організації та проведення вступних випробувань, що
проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (https://goo.su/2NGU), затвердженого наказом
МОН України № 441 від 05 квітня 2019 року. В даних нормативних документах прописані правила як для
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українських вступників, так і для іноземних. При вступі до даної ОП у здобувачів не виникало проблем щодо вступу,
оскільки дані правила є доступними, чіткими та зрозумілими для них, вони не містять дискримінаційних положень,
оскільки кожен бажаючий може подати необхідні документи для вступу та при умові здобутого ступеня бакалавра
або ОКР спеціаліста для участі у подальшому конкурсному відборі. Дані факти були засвідчені під час спілкування
ЕГ зі здобувачами вищої освіти. Для кращого розуміння та інформативності правила вступу до магістратури частина
інформації надана у формі відео (https://goo.su/2nh0), яка є чіткою та зрозумілою. Для отримання додаткової
інформації про деталі вступної кампанії до КНУ на сайті університету є сторінка «Запитання-Відповіді»
(https://goo.su/2nHs).

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

В правилах прийому на навчання за ОП враховуються особливості освітньої програми наступним чином: для
громадян України передбачений єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування,
програма фахового вступного випробування розміщена на сайті університету (https://goo.su/2ni9). Особи, які мають
ступінь бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, приймаються на навчання за умови успішного
проходження вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього
незалежного оцінювання та вступних іспитів у ЗВО з предметів (дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з
використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання. Для іноземних
громадян обов’язковим є іспит з української мови як іноземної, програма вступного випробування з української
мови розміщена на сайті КНУ (https://goo.su/2nID), а також фаховий іспит. Якщо вступник надає сертифікат не
нижче рівня В2 оформлений відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, то він звільняється
від іспиту з іноземної мови і отримує максимальну кількість балів за нього. Особливість даної ОП враховується
змістом фахового вступного випробування, що включає в себе основні освітні компоненти бакалаврської ОП за
спеціальністю і враховують компетентності затверджені стандартом ВО для бакалаврського рівня та є дотичними до
напряму електромеханічних та електротехнічних систем транспортних засобів. Експертна група встановила, що
правила прийому на навчання в повній мірі враховують особливості ОП “Електромеханічні та електротехнічні
комплекси і системи транспортних засобів”.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(https://goo.su/2nJ0) та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників (https://goo.su/2nJ2). Процедури визнання результатів є дієвими та
зрозумілими для учасників освітнього процесу, що підтверджено під час проведених зустрічей 19.10.20 р. зі
здобувачами та з представниками студентського самоврядування. Для сприяння розвитку міжнародної академічної
мобільності створено відділ міжнародних зв'язків, який проводить різні заходи з популяризації міжнародної
академічної мобільності, зокрема була проведена Міжнародна студентська науково-практична конференція-дебати
- 2019 «Академічна мобільність студентів: за і проти». ЕГ встановила що в КНУ визначені чіткі та зрозумілі правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності. Але
здобувачі не проявляють особливої активності у питаннях академічної мобільності. Рекомендується проводити
більш активну роз'яснювальну роботу зі здобувачами для популяризації академічної мобільності.

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

ЕГ встановила, що в КНУ існує система перезарахування результатів, здобутих студентами у неформальній освіті.
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується “Положенням про порядок
визнання у КНУ результатів навчання отриманих в умовах неформальної освіти” (https://goo.su/2niX). Порядок
визнання результатів навчання є доступним для всіх учасників освітнього процесу. Під час зустрічі зі здобувачами
було з’ясовано, що вони не мають здобутків, отриманих у неформальній освіті, хоча і проінформовані про
можливість отримання та визнання результатів неформальної освіти. Під час зустрічі з академічним персоналом
члени ЕГ були проінформовані, щодо науково-педагогічний персонал, задіяний на ОП, спонукає здобувачів до
отримання результатів навчання через участь у вебінарах, семінарах та різних курсах, шляхом отримання
додаткових балів. Однак, є деякі розбіжності в перезарахуванні освітніх компонентів. В положенні про організацію
освітнього процесу в КНУ вказано, що при кількості балів більше 50 дисципліна зараховується (с. 36), а в положенні
про порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти вказано, що
результати навчання не зараховуються, якщо здобувач отримав менше 60 балів (п. 2.10). Під час зустрічі з
адміністрацією університету з’ясовано, що університет проводить студентоцентровану політику і у випадку деяких
розбіжностей у документах університету рішення приймається на користь студента.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Доступ до ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” є відкритим,
правила прийому на навчання до магістратури, порядок організації та проведення вступних випробувань та
визнання результатів навчання розміщені на офіційному веб-сайті університету. Для більшої інформативності щодо
деталей вступної кампанії до КНУ на сайті університету є сторінка «Запитання-Відповіді», при потребі вступники
можуть отримувати інформацію в приймальній комісії, на кафедрі або в інших структурних підрозділах.

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

Експертна група відмічає, що здобувачі недостатньо проінформовані про переваги академічної мобільності і тому не
беруть участь у таких програмах. ЕГ рекомендує провести низку заходів, спрямованих на мотивацію здобувачів
вищої освіти щодо перспектив участі у програмах академічної мобільності. ЕГ зазначає, що у внутрішніх документах
закладу є деякі розбіжності, зокрема в питаннях визнання результатів неформальної освіти. ЕГ рекомендує
переглянути внутрішні документи закладу освіти та встановити відповідність.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи доступність ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” для
всіх учасників освітнього процесу, правил прийому при вступі до магістратури, а також положень щодо визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти ЕГ прийшла до висновку встановити рівень
відповідності В за критерієм 3. Зважаючи на той факт, що здобувачі освітньої програми “Електромеханічні та
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” не мають здобутків, отриманих у неформальній освіті та
беручи до уваги надані пояснення адміністрації закладу, ЕГ вважає, що зазначені слабкі сторони не є суттєвими
недоліками програми.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Методи та форми навчання, які використовують науково-педагогічні працівники на ОП “Електромеханічні та
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” сприяють досягненню програмних результатів
навчання, що було з’ясовано під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти, гарантом та науково-педагогічними
працівниками. Аналіз інформації, яка наведена в табл. 3 самооцінювання свідчить про те, що під час навчання
використовуються словесні (лекції провідних науково-педагогічних працівників), наочні (демонстрації,
презентації), практичні методи, робота з літературою та інформаційними ресурсами. Періодичні опитування
студентів (https://cutt.ly/7gnyTA8) , що навчаються за даною ОП свідчать, що вони позитивно сприймають
впровадження сучасних педагогічних методів навчання. Застосування онлайн платформ Moodle, Classroom свідчить
про позитивну практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час дистанційного та
змішаного навчання та є фактом студентоцентрованого підходу. Студенти мають можливість формування
індивідуальної траєкторії навчання, що регламентується Положенням про формування здобувачами Криворізького
національного університету індивідуальної траєкторії навчання (https://cutt.ly/IgnyZZz). Свою обізнаність з цього
питання вони підтвердили під час зустрічі 19.10.2020 р. Студенти можуть вільно обирати форму навчання, вибіркові
дисципліни, теми кваліфікаційних магістерських робіт та її керівника, теми наукових досліджень, мають право на
академічну мобільність, мають право щодо вільного висловлювання про якість навчання, можуть вносити
пропозиції у сфері організації освітнього процесу, що є свідченням студентоцентрованого підходу та відповідності
принципам академічної свободи. Підтвердженням цих фактів є результати анкетування “Форми і методи навчання
на ОП” (https://cutt.ly/7gnyTA8) та результати зустрічі зі здобувачами освіти в рамках акредитаційної експертизи
19.10.2020 р.
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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).

ЕГ встановила, що інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів надається здобувачам освіти під час
першого заняття з дисципліни. Цей факт був підтверджений під час зустрічі з навчально-педагогічними
працівниками, де к.т.н. Бойко С.М. на прикладі своєї дисципліни “Системи накопичення електричної енергії”, яку
він викладає на даній ОП, розповів, яким чином відбувається інформування студентів. Крім цього, здобувачі вищої
освіти цю інформацію можуть знайти у робочих навчальних програмах та силабусах дисциплін, які розміщені на
сайті кафедри та є загальнодоступними (https://cutt.ly/tgnuYvW). При цьому слід зазначити, що результати
анкетування свідчать, що студенти обізнані щодо змісту та програмних результатів в межах кожної окремої
навчальної дисципліни, а також володіють інформацією щодо загальних та фахових компетентностей, які вони
отримують, вивчаючи навчальні дисципліни, передбачені освітньою програмою (https://cutt.ly/7gnyTA8, анкета
“Організація освітнього процесу”).

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 “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” до
досліджень залучаються як НПП так і здобувачі вищої освіти. Підтвердженням залучення НПП до досліджень є
наявність у викладачів, задіяних на ОП публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science, про що свідчать
дані табл. 2 самоаналізу та відповідні профілі викладачів. Зведена інформація наведена за посиланням
https://cutt.ly/3gniVSV. ЕГ встановила, що поєднання навчання і досліджень відбувається за такими основними
напрямками: 1. Під час викладання дисциплін на даній освітній програмі. При цьому застосовується проектне
навчання. Так, наприклад, під час вивчення курсу «Мікропроцесорні пристрої транспортних засобів» студенти
отримують завдання у результаті виконання якого повинні створити мікропроцесорний пристрій з заданими
характеристиками. Результати своєї роботи студенти можуть продемонструвати під час участі у Міжнародній
науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (https://cutt.ly/MgnifFt). 2. Всі студенти
мають можливість поєднання навчання і дослідження під час вивчення обов’язкового освітнього компонента ОК10
“Практика науково-дослідна” (https://cutt.ly/FgnouTt) 3. Крім цього, здобувачі вищої освіти можуть обирати теми
кваліфікаційних робіт (орієнтовний перелік яких представлений на запит ЕГ), що мають наукове спрямування.
Фактом залучення студентства до наукової роботи під час навчання є виконання випускної кваліфікаційної роботи
здобувачкою гр. ЕТЗ-19м Резніченко В.В. за тематикою підприємства «МЕТІНВЕСТ» (Договір № 1093 про
призначення та виплату стипендій студентам ДВНЗ «КНУ» від 16.09.19р.). 4. Шляхом участі у наукових заходах, що
проводить Криворізький національний університет, а також інші вітчизняні заклади вищої освіти. Під час зустрічі зі
здобувачами вищої освіти, останні підтвердили, що їм надається інформація щодо проведення наукових заходів та
можливої участі в них.

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

ЕГ встановила, що оновлення змісту освіти відбувається згідно до затвердженого Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/MgnoTBY). Так, перегляд змісту
освітніх компонентів щорічно обговорюється на засіданнях кафедри, з подальшим схваленням їх Вченою радою
факультету та затверджується проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Університету. Аналіз
освітньої програми та навчального плану 2019 р. (blob:https://office.naqa.gov.ua/4b37c0f9-ddd9-4229-9715-
5c0b1de6c94f), а також освітньої програми та навчального плану 2020 р. (blob:https://office.naqa.gov.ua/f44397d3-
28d3-42a8-ab15-041f354ccd26) вказує на суттєве оновлення змісту підготовки фахівців за ОП “Електромеханічні та
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”. Аналіз робочих програм дисциплін
(https://cutt.ly/2gno1MB) дозволяє стверджувати, що оновлення змісту освітніх компонентів відбувається під час
оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін, базуючись на результатах моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм. Наприклад, робоча навчальна програма дисципліни “Гібридні структури
електромеханічних тягових систем” (https://cutt.ly/Ygno1vs) структурована відповідно до вимог та містить
інтегральну, загальні та спеціальні компетентності та програмні результаті, що відповідають матрицям
відповідності, наведеним в освітній програмі (blob:https://office.naqa.gov.ua/460a6058-c123-4232-ad33-
7ca04b20fc53). Оцінювання оновлення змісту відбувається серед здобувачів, про що свідчать дані анети “Якість
освітнього процесу” (https://cutt.ly/7gnyTA8).

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Координацію міжнародної діяльності здійснює відділ міжнародних зв’язків (https://cutt.ly/lgnpszN).
Інтернаціоналізація Криворізького національного університету здійснюється відповідно до Стратегії
інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/NgnpfHW), а також відповідно
до Плану дій щодо покращення процесу інтернаціоналізації Криворізького національного університету на 2018-
2020 роки (https://cutt.ly/HgnpgM4). Криворізький національний університет проводить системну роботу щодо
залучення як НПП, так і студентства до академічної мобільності, про що свідчить наявність підписаних 62 договорів
з закладами-партнерами (https://cutt.ly/7gnplSi) та можливість участі у стипендіальних програмах та програмах
обміну (https://cutt.ly/ygnpxK6). Крім цього слід зазначити, що в Університеті існують програми подвійних дипломів
для здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/egnpbZ5). Що стосується даної ОП, то студентам надана можливість
отримати подвійний диплом шляхом навчання в “Люблінській політехніці” (Польща). Для залучення здобувачів до
участі в міжнародних проектів та програмах академічної мобільності значна увага в Університеті приділяється
мовній підготовці здобувачів та викладачів. Уведено в дію Положення про організацію викладання навчальних
дисциплін англійською мовою (https://cutt.ly/HgnpRRD). Про залучення НПП до процесу інтернаціоналізації
свідчить наявність у викладачів, задіяних на ОП публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science
(https://cutt.ly/3gniVSV). Так, д.т.н., проф. Сінчук О.М. має 29 публікацій у БД Scopus, індекс Гірша складає 4; к.т.н.,
доцент Козакевич І. А. має 10 публікацій у БД Scopus, індекс Гірша складає 4; к.т.н., доцент Сінчук О.І. має 7
публікацій у БД Scopus, індекс Гірша складає 2.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЕГ зазначає, що на ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
систематично відбувається оновлення змісту освіти, здобувачі вищої освіти мають можливість формування
індивідуальної траєкторії, а також мають доступ до змісту освітніх компонентів як за допомогою робочих
навчальних програм, так і силабусів. Застосування онлайн платформ Moodle, Classroom свідчить про позитивну
практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час дистанційного та змішаного навчання та є
фактом студентоцентрованого підходу. Студенти можуть вільно обирати форму навчання, вибіркові дисципліни,
теми кваліфікаційних магістерських робіт та її керівника, теми наукових досліджень, мають право на академічну
мобільність, мають право щодо вільного висловлювання про якість навчання, можуть вносити пропозиції у сфері
організації освітнього процесу, що є свідченням студентоцентрованого підходу та відповідності принципам
академічної свободи.

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

ЕГ до слабких сторін ОП за даним критерієм відносить: 1. Методичне забезпечення не всіх вибіркових освітніх
компонент представлені на сайті кафедри (наприклад, “Математичні методи і програми дослідження
електромеханічних тягових систем”, “Технологія Vehicle-to-grid”, “Основи робототехніки” тощо). 2. Всі вибіркові
компоненти передбачають практичну підготовку, відсутні лабораторні роботи. 3. Не з усіх дисциплін кафедри
рекомендована література містить іноземні джерела та посилання на новітні розробки викладачів кафедри. З
урахуванням зазначеного ЕГ рекомендує: 1. Додати методичне забезпечення з окремих вибіркових компонент, що
не представлені на сайті та надати доступ здобувачам освіти до цієї інформації. 2. Розглянути можливість при
наступному перегляді освітньої програми збільшити лабораторний практикум студентів для досягнення
професійно-орієнтованих програмних результатів навчання. 3. Включити до переліку рекомендованої літератури з
дисциплін, що викладаються на даній ОП, власних наукових розробок викладачів кафедри.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

З урахуванням, що на ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”
відбувається поєднання навчання і досліджень, Криворізький національний університет веде системну роботу з
інтернаціоналізації своєї діяльності, аналізується та враховується думка студентів щодо навчання і викладання на
даній освітній програмі, ЕГ вважає що зазначені недоліки не є суттєвими і за Критерієм 4 встановлює рівень
відповідності В.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:
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1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів викладені у п.4 «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті» (https://cutt.ly/IgcV5BI) та у Порядку оцінювання знань здобувачів в ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/8gcBTx2). Критерії оцінювання по кожній дисципліні, що
викладається, наведені в силабусах (https://cutt.ly/sgcNZiF). Вони мають чітку структуру та зрозумілі для студентів,
розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті кафедри та завчасно оновлюються. Форми контрольних
заходів та критерії їх оцінювання доводяться викладачем на першому або другому занятті дисципліни. Також вони
дублюються на платформі для дистанційного навчання moodle, google classroom. Перед семестровим контролем –
доводяться на консультації. Такий підхід дозволяє встановити досягнення результатів навчання здобувачем по
кожному освітньому компоненту. Щодо результатів анкетування, то на питання «Чи розумієте Ви критерії
поточного і підсумкового контролю знань?» 7 із 7 студентів оцінили зрозумілість даного питання на максимальну
оцінку (https://cutt.ly/9gbqyKB). Обізнаність за даним підкритерієм також підтвердилася під час розмови ЕГ із
здобувачами та НПП.

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

Стандарт вищої освіти для ОП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів»
другого рівня вищої освіти відсутній. Для атестації та отримання ступеня магістра передбачене виконання та захист
кваліфікаційної роботи. Атестація відбувається із створенням екзаменаційної комісії та залученням представника
від роботодавців для оцінювання результатів здобувача вищої освіти.

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 викладені у: Порядок оцінювання знань здобувачів в ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/8gcBTx2), п.4 «Положення про організацію освітнього
процесу в Криворізькому національному університеті» (https://cutt.ly/IgcV5BI), «Положення про проведення
ректорського, директорського та деканського контролю знань» (https://cutt.ly/Ogv57iS). Об’єктивність екзаменаторів
забезпечується однаковими критеріями оцінювання та часом проведення контрольних заходів, подібних по
складності завдань, а також рівних умов при їх перескладанні. Під час розмови зі студентами ЕГ з’ясувала, що вони
знають як діяти при виникненні конфлікту з викладачем з приводу оцінки або особистісних непорозумінь, при
цьому спершу намагаються вирішити конфлікт із самим викладачем, якщо це не виходить, то тоді можуть
звернутися до куратора, гаранта або декана. Після цього при необхідності створюється комісія, яка проводить
розслідування. Як повідомило студентське самоврядування, в університеті є скринька довіри, де учасники освітнього
процесу можуть анонімно донести необхідну інформацію, але за останній час випадків звернення з приводу
конфліктних ситуацій або оскарження результатів контрольних заходів на даній ОП не виникало. Результати
опитування вказують на високий рівень обізнаності студентів із процедурою оскарження результатів 6 із 7 студентів
оцінили дане питання максимальним балом (https://cutt.ly/9gbqyKB).

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.

Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регулюються наступними документами: п.10
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (https://cutt.ly/tgbOVDh), Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (https://cutt.ly/cgbPs2F). В даних положеннях чітко і зрозуміло висвітлені основні
стандарти та процедури, яких дотримуються всі учасники освітнього процесу за даною ОП. Для популяризації в
університеті в кінці 2019 пройшли зустрічі, семінари з представниками комісій з академічної етики кафедр та
факультетів, а також міжнародним відділом був організований такий захід за участі президента фонду досліджень
міжнародної політики для завідувачів кафедр та деканів факультетів. Навесні 2020 року був проведений вебінар
директором компанії Strikeplagiarism для НПП та здобувачів університету. На листопад 2020 року, напередодні
захисту магістерських кваліфікаційних робіт планується ще один такий вебінар. Також, для студентів проводяться
заходи для запобігання плагіату за участі студентського самоврядування та на рівні кафедри. Під час зустрічі із
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студентами ЕГ зрозуміла, що вони чітко розуміють поняття «академічна доброчесність» та дотримуються її.
Університет заключив договори на використання антиплагіатних систем Strikeplagiarism та Unicheck. За допомогою
системи Strikeplagiarism перевіряються випускні кваліфікаційні роботи. За допомогою системи Unicheck
перевіряються наукові публікації та статті в університетському збірнику, а також дисертації та монографії.
Результати опитувань серед студентів вказують на те, що викладачі популяризують академічну доброчесність та
дотримуються її у своїх роботах (https://cutt.ly/9gbqyKB). Порушень академічної доброчесності за даною ОП
виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Студентам своєчасно доводиться інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв їх оцінювання, зокрема і
під час дистанційного навчання, вони гарно ознайомлені з терміном «силабус». Університет на високому рівні
популяризує поняття академічна доброчесність серед всіх учасників освітнього процесу, саме тому, здобувачі добре
ознайомлені із процедурою перевірки кваліфікаційних робіт та публікацій та дотримуються її під час свого
навчання.

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

ЕГ звертає увагу на відсутність положення або інших нормативних документів, які б регулювали процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів між викладачем та здобувачем під час оскарження результатів
контрольних заходів. ЕГ рекомендує розробити закладу вищої освіти нормативні документи, які б містили
процедури вирішення зазначених конфліктних ситуацій.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ відмічає сильні сторони та відповідність критерію, а саме: добре розуміння правил проведення та форм
контрольних заходів, їх критеріїв оцінювання, що завчасно оприлюднюються; популяризацію та дотримання
академічної доброчесності серед здобувачів та НПП; використання антиплагіатних систем для перевірки
кваліфікаційних робіт та наукових публікацій. Зважаючи на наведене, ЕГ не вважає слабку сторону за даним
критерієм як суттєвий недолік, оскільки студенти під час зустрічі з ЕГ чітко назвали послідовність дій у разі
виникнення конфліктної ситуації. Таким чином, ЕГ вважає слабку сторону за критерієм 5 несуттєвим недоліком та
встановлює рівень відповідності В.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Провівши аналіз зведеної таблиці 2 про викладачів, яка була надана гарантом ОП із розширеним переліком НПП,
всі викладачі, що задіяні до викладання освітніх компонентів мають освіту за профілем своєї діяльності. Більша
половина (8 із 11), за останні 5 років мають наукові публікації за профілем своєї діяльності, які включені до
наукометричних баз Scopus та Web of Science, інші в свою чергу мають наукові публікації за останні 5 років в
наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України. Також НПП мають випущені
посібники, монографії, патенти, методичні вказівки. Таким чином всі викладачі, що задіяні до реалізації освітньої
програми повною мірою забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
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Процедури конкурсного добору викладачів регулюються «Положення про порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (https://cutt.ly/ygnb8nL). Під час розмови із представником
відділу кадрів було з’ясовано, що добір кандидатів на посаду викладача відбувається згідно даного положення, а
саме ректор видає наказ, після цього робиться відповідне оголошення на офіційному веб-сайті університету та
публікація в місцевій газеті, потім кандидатом подаються документи щодо участі у конкурсі особисто або
надсилаються поштою. Документи реєструються в день їх надходження і того ж дня передаються ученому секретарю
університету. Для перевірки відповідності документів, поданих претендентами на заміщення вакантних посад НПП
умовам оголошеного конкурсу наказом ректора створюється конкурсна комісія, яка діє протягом календарного
року. обрання на посаду відбувається на засіданні кафедри, вченої ради факультету (якщо обирається кандидатура
на посаду старшого викладача, асистента та викладача) або вченої ради університету (якщо обирається кандидатура
на посаду директора, декана, професора). Така процедура є прозорою і забезпечує академічну та професійну
відповідність викладачів.

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

Університет співпрацює з великою кількістю роботодавців, зокрема з тими, що безпосередньо стосуються ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”. Це НВО «Ракурс», ш. «Родина»
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», КП «Міський тролейбус», КП «Швидкісний трамвай», ТОВ
«МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ», ПРАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг». Роботодавці залучаються до розробки ОП та оцінювання навчальних планів. На їх замовлення
викладачі задіяні до виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт. Через тісну співпрацю з підприємствами
НВО «Ракурс», КП «Міський тролейбус», КП «Швидкісний трамвай», на їх базі створені філіали кафедри АЕСПТ,
що відкриває ще більші можливості до співпраці як викладачів, так і здобувачів. Угоди про створення філій були
надані гарантом п.17 із списку запиту документів. Дана співпраця також була підтверджена під час зустрічі із
роботодавцями.

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

До аудиторних занять на постійній основі залучаються представники роботодавців, які являються експертами в
галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вони проводять семінари, обговорення проблем зі
студентами та лекційні заняття. Під час зустрічі зі студентами, вони підтвердили таке залучення, яке відбувається
майже кожного місяця, зі слів здобувачів, на останній такій зустрічі їм розповідали про особливості роботи
електроприводів тягових механізмів, підтвердженням також слугує план проведення таких занять, наданий
гарантом п.16 із списку запиту документів. Під час карантинних обмежень такі зустрічі проходять у дистанційному
режимі.

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

Професійний розвиток НПП відбувається згідно «Положення про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»»
(https://cutt.ly/IgnCol8). Підвищення кваліфікації відбувається за планом (https://cutt.ly/8gnVsX1). В якості
підтвердження даних заходів гарантом були надані сертифікати та інші підтверджуючі документи викладачів
кафедри АЕСПТ, які задіяні до викладання на ОП, що акредитується, п.21 із списку запиту документів. Більшість
викладачів проходять стажування на промислових підприємствах регіону за фахом своєї діяльності, декілька
викладачів отримали сертифікат з англійської мови рівня В2.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом матеріального заохочення та відзнак, відповідно до
додатку 2 «Положення про преміювання працівників Криворізького національного університету» Колективного
договору (https://cutt.ly/1gnBugb) та п.6 Правил внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет». Так у вище наведених документах прописано, за які досягнення
надаються відповідні заохочення. Під час зустрічей було встановлено, що майже всі викладачі, які задіяні до
викладання на даній ОП, отримали премії за наукову діяльність, а саме за публікаційну активність, зокрема і в
наукометричних базах Scopus та Web of Science.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладацького складу за даною ОП повною мірою відповідає сфері
діяльності викладачів – це підтверджується їх публікаціями за фахом та дипломами про отримання вищої освіти. За
освітньою програмою залучена досить велика кількість роботодавців, які працюють у відповідній галузі. На базі
підприємств створені філіали кафедри, що свідчить про тісну співпрацю.

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

ЕГ відзначає, що аналіз наданої гарантом таблиці 2, п.20 зі списку запиту документів показав, що викладачі
кафедри АЕСПТ Філіпп Ю. Б. та Осадчук Ю. Г., які викладають освітні компоненти ОК3, ОК11, ВК3.1, ОК12, ОК13,
ВК1.1, ВК1.2, ВК1.3, ВК2.2, ВК2.4, ВК3.3, ВК4.4 (пункт 2.1 Перелік компонент ОП - освітня програма 2020 року) не
мають наукових публікації за останні 5 років в наукометричних базах Scopus та Web of Science. ЕГ рекомендує
посилити публікаційну активність цих викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи загальну відповідність критерію та сильні сторони, зокрема залучення великої кількості представників
роботодавців відповідної галузі до освітнього процесу, що дозволяє створити потужну базу для набуття здобувачами
практичних навичок та можливості подальшого працевлаштування, ЕГ вирішила вважати слабку сторону, як
незначний недолік відносно Критерію 6 і встановити за ним рівень відповідності В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ з’ясувала, що відповідно до п.8 фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати,
пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними
продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також з проходженням виробничих і
переддипломних практик здобувачами вищої освіти (https://cutt.ly/pgnRj6C). Згідно до затвердженого Статуту п. 5.5
Університет має бібліотеку, спортивно-оздоровчий табір «Чароїт». Кафедра, на якій здійснюється підготовка за
даною ОП має 10 лабораторій (https://cutt.ly/PgnYwn3), з яких 3 - науково-дослідні лабораторії, дві з яких
орієнтовані на заняття дослідженнями студентами. На базі цих лабораторій працюють наукові гуртки
(https://cutt.ly/IgnT5hT), у тому числі з розробки та створення електрифікованих видів транспорту. В лабораторіях
кафедри наявне електротехнічне обладнання компаній АВВ, OMRON, яке використовується під час проведення
лабораторного практикуму для набуття навичок налаштування та імітаційного моделювання. Під час огляду
матеріально-технічного забезпечення кафедри, за наданим посиланням (https://cutt.ly/hgnI8bH), та під час зустрічі
(20.10.20 р.), ЕГ пересвідчилась, що в лабораторіях кафедри є стендове обладнання, за допомогою якого здобувачі
вищої освіти мають можливість вивчати енергетичні показники перетворюючих пристроїв, системи керування
електроприводами, типові виробничі механізми, здійснювати фізичне моделювання на реальному обладнанні. В
лабораторіях кафедри наявне унікальне обладнання, яким є дослідний зразок електромобілю “Шмель”; створена
експериментальна навчальна лабораторія, в якій зімітована ландшафтна колія, по якій можна запускати моделі
магістрального та шахтного електричного транспорту. Крім цього, наявні макети стендів, серед яких є макет
шахтного електровозу, працює лабораторія мікропроцесорних пристроїв, де студенти можуть програмувати різні
контролери та створювати свої технічні зразки з використанням 3D моделювання. Студенти ОП мають змогу
користуватись як університетської бібліотекою (https://cutt.ly/LgnYsMn), так і бібліотекою кафедри, яка включає
фахові видання з електротранспорту та тягового електроприводу. Під час проведення занять викладачі
використовують мультимедійне обладнання, яким обладнані аудиторії кафедри. Студенти мають можливість
виконувати практичні та лабораторні роботи в комп’ютерних класах, які мають доступ до мережі Internet.
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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.

Криворізький національний університет має відповідну інфраструктуру для задоволення потреб студентів та
викладачів (https://cutt.ly/MgnOf7T). Під час викладання НПП використовують сучасні мультимедійні аудиторії, а
студенти - класи, обладнані комп’ютерною технікою для підвищення майстерності у обраній професії. Для
підвищення рівня знань студентів з іноземної мови використовується новітній клас, обладнаний відповідною
технікою. Для гармонійного розвитку студентів у позанавчальний час університет має дві спортивні зали, де
студенти мають змогу займатися важкою атлетику, боротьбою, баскетболом, волейболом, настільним тенісом. В
рамках самопідготовки в університеті функціонують бібліотеки з читальними залами, до яких студенти мають
доступ. В університеті є гуртожитки, в яких студенти мають можливість проживати, якщо вони приїжджають на
навчання з інших населених пунктів. Університет має їдальню, буфети, актові зали, конференц-залу для проведення
різних заходів, нарад, наукових зустрічей. Для проведення масштабних заходів використовується приміщення
Палацу молоді і студентів. Зараз в університеті впроваджується проект з облаштування кімнати “Матері і дитини”.
Викладачі та студенти університету мають безоплатний доступ до зазначеної інфраструктури, про що ЕГ отримала
підтвердження під час зустрічі з науково-педагогічним персоналом, здобувачами освіти та студентським
самоврядуванням (19.10.20 р.)

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.

ЕГ відмічає, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів”. ЕГ зазначає, що безпечність
освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти є одним з напрямків Стратегії розвитку ДВНЗ
“Криворізький національний університет” (https://cutt.ly/bgnPRyt) на 2019-2024 рр. З метою безпечності освітнього
середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти КНУ укомплектовує навчальні приміщення сучасними
засобами протипожежної безпеки, оснащує наочним приладдям, зокрема: плакатами, схемами, зразками
інструменту, засобами індивідуального захисту, нормативною документацією з охорони праці, інвентарем та
обладнанням; у належному стані утримує приміщення, системи опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, що
використовується під час здійснення освітнього процесу. Крім цього, має на меті посилити просвітницьку роботу зі
студентами, що спрямована на формування цінності здоров’я та здорового способу життя, профілактику та
спостереження за станом здоров’я; застосовувати ефективні засоби захисту учасників освітнього процесу від будь-
яких форм фізичного та психічного насильства. Безпечність освітнього середовища у КНУ контролює відділ з
охорони праці (https://cutt.ly/FgnPQYB), до функцій якого входить: розробка спільно з керівниками структурних
підрозділів комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму,
професійного захворювання, аварій і пожеж у Криворізькому національному університеті; контроль за своєчасним
проходженням медоглядів (флюорографічне обстеження) працівників університету; перевірка санітарно-
гігієнічного стану гуртожитків університету; перевірка, вибірково, стану освітленості аудиторій і лабораторій. Під
час зустрічі зі студентським самоврядуванням (19.10.20 р.), ЕГ з’ясувала, що більшість питань щодо виявлення та
задоволення потреб студентів відбувається за участі студентського самоврядування та під час безпосереднього
спілкування та опитувань (https://cutt.ly/7gnyTA8, анкета “Задоволеність освітнім середовищем”), де студенти
позитивно відгукуються щодо наданих їм можливостей та врахування потреб. Під час карантинних заходів КНУ
перейшов до дистанційного навчання з використанням платформи Moodle та Classroom, що сприяє підтримці
безпечного освітнього середовища в даних умовах.

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

ЕГ зазначає, що освітню, консультативну та організаційну підтримку студенти, що навчаються на даній ОП,
отримують від куратора. Так, аналіз наданих ЗВО документів свідчить, що куратором групи ЕТЗ-19м призначено
Сьомочкина А.Б. (наказ № 1186су від 16.10.2019 р.) Аналіз журнала куратора групи (документи надані на запит ЕГ, п.
10) вказує, що ним здійснювалась всебічна підтримка студенства, проводились виховні заходи, аналізувалась
успішність здобувачів вищої освіти, були розроблені заходи щодо її покращення. Інформаційна підтримка у КНУ
здійснюється за допомогою структурних підрозділів, зокрема деканату, сайту університету (http://www.knu.edu.ua/),
сторінці в ФБ (https://www.facebook.com/knu.edu.ua) та інформаційній системі (http://asu1.knu.edu.ua). Соціальна
підтримка забезпечується розвиненою інфраструктурою (https://cutt.ly/MgnOf7T), до складу якої входять
гуртожитки, їдальні, буфети, Палац молоді та студентів, спортивні споруди, база відпочинку. Стартував проект щодо
створення та впровадження кімнати “Матері і дитини”. Під час зустрічі зі студентами (19.10.20 р.), останні
відмітили, що вони обізнані, де отримати консультативну допомогу та до кого звертатися з того чи іншого питання.
Під час опитування студенти звернули увагу на необхідність покращення соціальної підтримки
(https://cutt.ly/7gnyTA8, анкета “Задоволеність організаційною, освітньою, інформаційною, консультативною та
соціальною підтримкою з боку університету”).
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

ЕГ з’ясувала, що ДВНЗ “КНУ” створює спеціальні умови вступу, для осіб, що мають особливі освітні потреби. Про це
свідчать правила прийому до Криворізького національного університету у 2020 році, розміщені на сайті
університету (https://cutt.ly/vgnDd1C). В Університеті діє порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп на території Криворізького національного університету (https://cutt.ly/EgnDxDS). Для
отримання інформації можна звернутися до загального відділу, надіславши електронний лист на e-mail
університету: knu@knu.edu.ua, або за телефоном (0564) 74-52-57. Під час зустрічі з керівництвом ЗВО експертній
групі повідомили, що в університеті навчається незначна кількість осіб з особливими потребами. Сильною стороною
ЕГ вважає наявність наукових розробок на даній ОП щодо підтримки осіб з особливими потребами, до яких слід
віднести спеціальні електрифіковані візки для осіб з обмеженими можливостями для пересування, які досліджують
в лабораторіях кафедри.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій відображені в низці внутрішніх нормативних документів
закладу вищої освіти. До таких слід віднести: Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й
реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/SgnFcMj); Антикорупційна програма ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/ignFTHS); Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
(https://cutt.ly/YgnFVZi) План заходів по запобіганню та протидії корупції у Криворізькому національному
університеті на 2020 рік (https://cutt.ly/4gnFS46); Кодекси честі викладача та студента Криворізького національного
університету (https://cutt.ly/agnFKHT). Всі зазначені документи представлені на сайті університету у вільному
доступі. Крім цього, в університеті діє скринька довіри (https://cutt.ly/0gnF0et) з використанням якої можна
звернутися до Адміністрації закладу, як анонімно, так і з зазначенням від кого надходить звернення. Під час
розмови зі здобувачами вони відмітили, що ознайомлені з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, але вони
не стикались з такими фактами під час навчання в КНУ.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій відображені в низці внутрішніх нормативних документів
закладу вищої освіти. До таких слід віднести: Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й
реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/SgnFcMj); Антикорупційна програма ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/ignFTHS); Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень
(https://cutt.ly/YgnFVZi) План заходів по запобіганню та протидії корупції у Криворізькому національному
університеті на 2020 рік (https://cutt.ly/4gnFS46); Кодекси честі викладача та студента Криворізького національного
університету (https://cutt.ly/agnFKHT). Всі зазначені документи представлені на сайті університету у вільному
доступі. Крім цього, в університеті діє скринька довіри (https://cutt.ly/0gnF0et) з використанням якої можна
звернутися до Адміністрації закладу, як анонімно, так і з зазначенням від кого надходить звернення. Під час
розмови зі здобувачами вони відмітили, що ознайомлені з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, але вони
не стикались з такими фактами під час навчання в КНУ.

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

До слабких сторін ЕГ відносить: 1. невисоку задоволеність здобувачами вищої освіти рівня соціальної підтримки, про
що свідчать результати опитувань; 2. відсутність цифрового репозитарію на базі бібліотеки університету. В зв’язку з
цим, ЕГ рекомендує: 1. розробити низку заходів покращення рівня соціальної підтримки здобувачів; 2.
інтенсифікувати роботу з впровадження цифрового репозитарію Університету.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Базуючись на зазначених сильних сторонах в межах даного критерію, а саме: потужної матеріально-технічної бази,
доступності обладнання та програмного забезпечення, можливості всебічної підтримки під час навчання, наявності
нормативно-правової бази з вирішення конфліктних ситуацій, ЕГ вважає, що зазначені слабкі сторони в межах
даного критерію несуттєві, з урахуванням того, що робота над усуненням зауважень вже ведеться в закладі, а саме,
розпочато створення цифрового репозитарію на базі бібліотеки Університету.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ засвідчує, що в ДВНЗ “Криворізький національний університет” функціонує система внутрішнього забезпечення
освіти, яка дотримується процедур розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
Моніторинг ОП регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/NgnJ59V, п. 3.1.2),
де зазначається, що моніторинг ОП проводиться як на локальному, так і на загальноуніверситетському рівні.
Локальний моніторинг здійснюють зазвичай члени групи забезпечення програми за участю профільних кафедр із
залученням представників органів студентського самоврядування. Відповідальність за організацію та проведення
локального моніторингу освітньої програми покладається на її гаранта. На даній ОП локальний моніторинг
відбувався протягом січня-травня 2020 р., про що свідчать документи надані гарантом на запит ЕГ (п.11). В рамках
локального моніторингу відбулися спільні засідання групи забезпечення з представниками роботодавців (протоколи
від 20.01.2020 р., 27.01.2020 р., 03.02.2020 р., 07.02.2020 р., 10.02.2020 р.). Останній перегляд ОП
“Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” відбувся у 2020 р. Аналіз ОП 2019
р. та 2020 р. вказав на суттєве збільшення вибіркових компонентів, що дозволяє сформувати індивідуальну
траєкторію згідно до потреб здобувача. Крім цього, проведено підвищення відповідності необхідних
компетентностей та програмних результатів навчання для приведення змісту та структури ОПП сучасним вимогам.

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

Залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення якості вищої освіти регламентується Положенням про організацію та проведення опитування
здобувачів вищої освіти у ДВНЗ “Криворізький національний університет” (https://cutt.ly/egnLA1f). Здобувачі вищої
освіти мають можливість надати свою думку щодо різних аспектів функціонування освітньої програми.
Підтвердженням залучення здобувачів вищої освіти до системи внутрішнього забезпечення якості освіти є наявні
опитування (https://cutt.ly/7gnyTA8). Під час моніторингу ОП беруться до уваги результати опитувань здобувачів
вищої освіти (https://cutt.ly/7gnyTA8 анкета “Якість освітнього процесу”). Аналіз результатів анкетування вказав, що
здобувачі ознайомлені зі змінами в освітній програмі, а студентське самоврядування бере участь в обговоренні та
вирішенні питань удосконалення освітнього процесу (61,5 %). Але вони також вважають, що студентське
самоврядування може відігравати більш значну роль в підвищенні якості освітнього процесу (близько 38 %).

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

ЕГ підтверджує залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери. Про це свідчать наступні факти (blob:https://office.naqa.gov.ua/88eaa049-ea72-
4517-8c8b-c14f8146c2bf). Аналіз наданих протоколів та інформація, отримана під час зустрічі з роботодавцями
свідчить, що пропозиції стейкголдерів надаються під час зустрічей представників кафедри автоматизованих
електромеханічних систем в промисловості та транспорті (далі АЕСПТ) КНУ з представниками підприємств, зокрема
шахти “Родина” ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (протокол від 03.02.2020 р.), КП “Міський тролейбус”
(протокол від 10.02.2020 р.), ТОВ “МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ” (протокол від 27.01.2020 р.) та інші. Зокрема
представники шахти “Родина” ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” запропонували додати до компонент ОП
дисципліни «Теорія електричної тяги» та «Експлуатація електрорухомого складу», представники КП “Міський
тролейбус” запропонували включити в перелік компонент дисципліну «Електрообладнання транспортних засобів»,
представники ТОВ “МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ” заявили про необхідність в компонентах ОП дисциплін
пов’язаних з проектуванням та комп’ютерним моделюванням тягових електричних двигунів, силовою електронікою,
системами керування транспортними засобами, системами накопичення електричної енергії, програмуванням
мікроконтролерів. Крім цього, на дану ОП надані рецензії та відгуки директора та головного енергетика КП
“Міський тролейбус” О. Я. Приходько та В. В. Зимогляд; головного енергетика ПАТ “Криворізький залізорудний
комбінат” шахти “Родина” О. Л. Нескоромного; директора ТОВ “МУРМУРЕЙШН ТЕХНОЛОДЖІ” В. В. Бризгалова;
заступника директора департаменту по електрогосподарству УЕД ПАТ “АкселорМітал Кривий Ріг” О. П. Калдарара;
президента Української асоціації інженерів-електриків В. Б. Клепікова.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

В зв’язку з тим, що ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” проходить
первинну акредитацію, тому випускники за даною ОП відсутні. Але аналіз наявної інформації на сайті
(https://cutt.ly/WgnXkPd) свідчить, що заклад освіти підтримує зв’язок зі своїми випускниками та сприяє їх
працевлаштуванню, шляхом запрошення на зустрічі з роботодавцями, презентації компаній, Ярмарки вакансій, які
проводяться систематично у травні місяці кожного року.

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

ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів” започаткована у 2019 р. та
була переглянута у 2020 р. Під час проведення опитувань з моніторингу програми було виявлено, що здобувачі не
завжди вважають критерії оцінювання за окремими освітніми компонентами прозорими і зрозумілими. В результаті
на кафедрі з залученням групи забезпечення та гаранта ОП було проведено ряд методичних семінарів (відповідь на
запит ЕГ п. 12): “Навчання для оцінювання чи оцінювання для навчання?” (10.03.2020 р.); “Основи оцінювання:
планування, впровадження та вдосконалення оцінювання у вищій освіті в умовах карантинних обмежень”
(4.05.2020 р.). Результатом проведення семінарів було рішення щодо уточнення критеріїв оцінювання з окремих
компонентів та виділення кращих практик оцінювання здобувачів вищої освіти. Крім цього, аналіз висновків щодо
проведення відкритих занять викладачів під час локального моніторингу програми засвідчив про необхідність
введення обов’язкових рецензентів, які є найбільш компетентними щодо освітньої компоненти, з якої відбувається
відкрите заняття, що дозволить більш глибоко аналізувати не лише педагогічну майстерність, а й відповідність
навчального матеріалу сучасним досягненням науки і техніки. Відповідно до цього, на кафедрі складений список
обов’язкових рецензентів, з обгрунтуванням їх відповідності тій чи іншій дисципліні, інформацію про яких надано
ЕГ на запит (п. 13); (витяг з протоколу кафедри № 2 від 17.09.2020 р.)

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, тому результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що беруться до уваги під
час удосконалення ОПП, відсутні. Але при розробці ОПП були враховані зауваження останньої акредитації освітньо-
професійної програми «Електричний транспорт» за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Згідно з висновками акредитаційної експертизи
(https://cutt.ly/lgnC3qs) освітньо-професійна програма отримала такі пропозиції та рекомендації: – активізувати
роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з вищими навчальними закладами за програмами академічної
мобільності та обміну здобувачів та викладачів – зроблено через підсилення мовної підготовки в останній ОП; Цей
факт підтверджено під час зустрічі з НПП (19.10.20 р.), на якій Голівер Надія Олексіївна, викладач ділової іноземної
мови наголосила на сучасних методах та практиках навчання здобувачів вищої освіти з іноземної мови; –
активізувати роботу науково-педагогічних працівників кафедри з підготовки та подання до друку наукових
публікацій до міжнародних фахових видань (у тому числі наукометричних). Цей факт підтверджується наявністю
наукових публікацій у викладачів кафедри у наукометричних базах даних таких як Scopus та Web of Science
(https://cutt.ly/3gniVSV). – активізувати роботу над модернізацією та зміцненням матеріально-технічної бази
кафедри щодо оснащення сучасною технікою – здійснюється кафедрою на постійній основі. Цей факт
підтверджується наявними лабораторними зразками, що доступні студентам під час навчання, деякі з яких є
унікальними (https://cutt.ly/hgnI8bH).

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

Аналіз наданих документів та зустрічі в рамках акредитаційної експертизи підтвердили, що в ДВНЗ “КНУ”
сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією
програмою. До освітнього процесу залучені усі стейкголдери у межах своїх повноважень: адміністрація, роботодавці,
академічний персонал, здобувачі вищої освіти. Завдяки цьому розвивається нормативна база закладу, оновлюються
освітні програми, підвищується рівень залучення здобувачів до освітнього процесу. В університеті функціонує Центр
забезпечення якості вищої освіти, який виконує діагностично-аналітичну, організаційну, консультативно-
методичну та інформаційну функції (https://cutt.ly/kgnBltG). Для поширення академічної доброчесності серед НПП
та здобувачів був проведений вебінар від компанії StrikePlagiarism.com на тему “Методологія оцінки наукових і
студентських робіт з використанням антиплагіатної системи” (15.05.2020 р.) (https://cutt.ly/hgnBE1b).

Сторінка 21



Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЕГ відмічає сильні сторони за даним критерієм: 1. В Університеті функціонує система забезпечення якості вищої
освіти, в рамках якої існують процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
освітньої програми; 2. Здобувачі вищої освіти та роботодавці залучені до процесу удосконалення освітньої програми.
Їх думка є суттєвою та враховується під час перегляду ОП; 3. Робота з роботодавцями носить системний характер; 4.
В Університеті сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності за цією програмою.

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

Базуючись на аналізі результатів анкетування, відповідно до якого респоденти зазначили, що студентське
самоврядування може відігравати більш значну роль в підвищенні якості освітнього процесу (близько 38 %), ЕГ до
слабких сторін за даним критерієм відносить недостатню роль органів студентського самоврядування в підвищенні
якості освітнього процесу та рекомендує скорегувати їх плани роботи та збільшити кількість заходів, спрямованих на
залучення членів студентського самоврядування до підвищення якості освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Беручи до уваги сильні сторони ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних
засобів” за даним критерієм, а саме: наявність системи забезпечення якості освіти; наявність процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; залучення здобувачів вищої освіти та
роботодавців до удосконалення ОП, ЕГ вважає, що недостатній рівень залученості органів студентського
самоврядування до підвищення якості освітнього процесу не є суттєвим, тому загальний рівень відповідності за
критерієм 8 - В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються наступними документами: Статут Криворізького
національного університету (https://cutt.ly/Fgn9QsL), “Положення про організацію освітнього процесу у
Криворізькому національному університеті” (https://cutt.ly/fgn9EhR), Правила внутрішнього розпорядку
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/Cgn9Dnb). Дані
документи знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-сайті університету, вони зрозумілі для всіх учасників
освітнього процесу та мають чітку структуру. Однак, ЕГ відмічає, що в деяких внутрішніх документах закладу
наведена інформація, що суперечить одна одній. Так, в положенні про організацію освітнього процесу в КНУ
вказано, що при кількості балів більше 50 дисципліна зараховується (с. 36), а в положенні про порядок визнання у
КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти вказано, що результати навчання не
зараховуються, якщо здобувач отримав менше 60 балів (п. 2.10). ЕГ з’ясувала під час спілкування із гарантом ОП та
керівництвом університету, що університет проводить студентоцентровану політику і у випадку розбіжностей деяких
положень рішення приймається на користь здобувача освіти. ЕГ також рекомендує переглянути “Положення про
студентський гуртожиток КТУ” від 2010 року, яке є застарілим.

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 момент затвердження ОП вона була заздалегідь оприлюднена на офіційному веб-сайті університету в розділі
проекти для обговорення, на момент написання звіту ОП там відсутня, але розміщена на сайті кафедри з
можливістю внесення до неї зауважень та пропозицій від стейкхолдерів (https://cutt.ly/ign95fk).

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.

На офіційному веб-сайті розміщена остання актуальна редакція освітньої програми «Електромеханічні та
електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» за спеціальністю 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка». В ній чітко та доступно для стейкхолдерів висвітлені її цілі, очікувані
результати навчання, а також освітні компоненти (https://cutt.ly/4gn3TIs). Дана ОП дублюється також на веб-сайті
кафедри АЕСПТ (https://cutt.ly/Egn3RT2).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Офіційний веб-сайт університету має лаконічну і водночас зручну структуру, швидко працює, що дозволяє без
особливих зусиль знайти необхідну інформацію. Основна інформація для всіх учасників освітнього процесу
розміщена у вільному доступі. Основні події, які проходитимуть незабаром в університеті розміщуються на головній
сторінці, зокрема напередодні роботи ЕГ в університеті була висвітлена інформація про відкриту зустріч та про її
роботу за даною освітньою програмою.

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

На думку ЕГ, в 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. ЕГ рекомендує переглянути та оновити вказані внутрішні документи
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на ті факти, що університет має чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки
всіх учасників освітнього процесу; є доступними для них; ОП “Електромеханічні та електротехнічні комплекси і
системи транспортних засобів” представлена на сайті закладу та кафедри; точна та достовірна інформація про неї
оприлюднюється, то ЕГ вважає, що змістовна невідповідність між положенням про організацію освітнього процесу в
КНУ та положенням про порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти є
несуттєвою та встановлює рівень відповідності В 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.
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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.

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
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У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Огарь Віта Олександрівна
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Члени експертної групи

Мороз Олександр Миколайович

Глушко Олександр Володимирович
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