
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 31564 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

13.11.2020 р. Справа № 0996/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 12 "Інформаційні
технології" у складі:

Удовик Ірина Михайлівна – головуючий,

Беседовський Олексій Миколайович,

Чумаченко Дмитро Ігорович,

Турбал Юрій Васильович,

Савенко Олег Станіславович,

Рубін Едуард Юхимович,

Роскладка Андрій Анатолійович,

Ролік Олександр Іванович,

Приходько Сергій Борисович,

Любченко Віра Вікторівна,

Левківський Вадим Валерійович,

Корченко Олександр Григорович,

Бурячок Володимир Леонідович,

Рак Тарас Євгенович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 31564

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 14, Проти – 0

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

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП має чітко сформульовані цілі, що відповідають стратегії та цілям ЗВО.

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

Під час проектування освітньої програми думка здобувачів врахована лише шляхом опитування, проте наявні на сайті
ЗВО опитування магістрів не містять питань, що стосуються цілей та програмних результатів освітньої програми.
Студентське самоврядування залучене до проектування ОП лише через голосування на вчених радах. ЕГ встановила,
що работодавці були залучені до формування освітньої програми.

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

Залучення роботодавців до формування освітньої програми свідчить про врахування ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. Також, враховано досвід провідних відчизняних ЗВО. Для врахування іноземного досвіду
було проаналізовано низку іноземних стандартів з інформаційних систем та технологій, проте фокус цих стандартів не
направлено на провадження освітньої діяльності саме за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки".

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Стандарт вищої освіти наразі не затверджено, проте цілі та результати навчання сформульовано в термінах
компетентісного підходу та в цілому враховують вимоги НРК України (в редакції постанови КМУ від 25 червня 2020 р.
№ 519) для другого (магістерського) рівня вищої освіти (7 рівня Національної рамки кваліфікацій та другого циклу
вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг освітньої програми складає 90 кредитів ЄКТС, з яких 23 кредити відведено на дисципліни вільного вибору
здобувача, що є 25,5 % від освітньою складової.

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

Освітні компоненти, що включені до освітньої програми становлять взаємопов'язану систему та дають можливість
досягти цілей та програмних результатів навчання. Кожен освітній компонент ОПП має визначені результати
навчання, які розроблено на рівні Національної рамки кваліфікацій. Проте ОК11 "Державний екзамен по захисту
магістрів", яка становить 1 кредит ЄКТС не є освітньою компонентою, а є підсумковою атестацією.

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

Зміст предметної області відповідає предметній області спеціальності та враховує тенденції розвитку ринку праці саме
в регіоні. Теми випускних кваліфікаційних робіт відповідають спеціальності 122 "Комп'ютерні науки".

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

Процедура вільного вибору описана в Положенні про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії
навчання. Здобувачі можуть обрати 6 дисциплін: 2 з загальних банків вибіркових дисциплін для циклу загальної
підготовки та циклу професійної підготовки відповідно; 4 - з блоків, які містять 2-3 дисципліни. У звіті ЕГ відзначено,
що вибір здійснюється реально за допомогою інформаційної системи. Мінімальна кількість здобувачів, які, згідно
положення, можуть обрати одну дисципліну становить 7 осіб.

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

Для практичної підготовки студентів ОП передбачено 6 кредитів на науково-дослідну практику. Не зважаючи на
низку договорів про співпрацю з роботодавціми та створені бази практик, здобувачі проходять практику на кафедрі.
Аналіз робочих програм обов'язкових компонент показав достатню практичну підготовку при їх вивченні.

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

В ОП наявні компетентності (ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК8, ЗК10) та програмні результати навчання (ПР10, ПР21, ПР23, ПР24,
ПР26, ПР27), які формують у здобувачів соціальні навички (soft skills) в достатньому обсязі.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня відсутній.

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

Розподіл аудиторної та самостійної роботи здійснювався без врахування думки здобувачів. Обсяг освітньої програми
відповідає досягненню цілей та програмних результатів навчання. Проте, рекомендуємо переглянути обсяги
аудиторних годин у низці дисциплін, які мають обсяг самостійної роботи більше 2/3.

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu, http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-
stupenem-mahistr, http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості освітньої програми шляхом
включення в програму фахового вступного випробування питань з дисциплін: Інформаційні технології та
комп’ютерна графіка, Теорія алгоритмів та програмування, Математичні методи дослідження операцій,
Проєктування інформаційних систем, Системний аналіз.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності
регулюються низкою наявних документів. Здобувачі про такі правила обізнані, проте практик їх застосування за
освітньою програмою не було.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються низкою наявних документів.
Згідно правил ЗВО може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального
обсягу освітньої програми. Також здобувачам освітньої програми "Комп'ютерні науки" пропонується можливість
зарахування практичних робіт при вивченні дисциплін «Грід-системи та технології хмарних обчислень» та
«Інтелектуальні системи управління та аналізу даних» при проходженні одного з безкоштовних курсів - «Introduction
to Cloud Infrastructure Technologies», «Introduction to Cloud Foundry and Cloud Native Software Architecture» на
платформі edX, «Introduction to Creative AI», «Using Artificial Intelligence (AI) Technologies for Business Planning and
Decision-making», «Big Data Analytics: Opportunities, Challenges and the Future» на платформі futurelearn.com.
Здобувачі з правилами знайомі, однак практик їх застосування за освітньою програмою не було.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми та методи навчання дозволяють досягти заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання. Для забезпечення студентоцентрованого підходу ЗВО проводить опитування здобувачів, проте їх
результати у відкритому доступі недоступні, а самі анкети не містять відкритих запитань. ЕГ з'ясовано, що думка
здобувачів під час формування форм та методів навчання врахована слабко. Методичне забезпечення освітніх
компонент доступне у вільному для студентів он-лайн доступі.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)
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Методичне забезпечення, включаючи робочі програми, силабусі, критерії оцінювання та результати навчання
доступні у вільному доступі для всіх здобувачів за всіма дисциплінами.

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

не застосовується

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

НПП освітньої програми постійно оновлюють зміст освітніх компонентів, враховуючи тенденції ринку праці та
сучасні практики ІТ-галузі, що підтверджено звітом Е Г. Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій
здійснює реалізацію проєкту E U ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого студенто-центрованого
навчання в області моделювання кібер-фізичних систем – CybPhys».

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

Викладачі ОП проходять закордонні стажування, що підтверджено наданими на запит ЕГ сертифікатами про
підвищення кваліфікації (в системі НА), беруть участь у Міжнародних конференціях в Україні за кордоном,
здійснюють реалізацію проєкту E U ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично-орієнтованого студентоцентрованого
навчання в області моделювання кібер-фізичних систем – CybPhys». ДВНЗ «Криворізький національний університет»
має укладені Угоди про співпрацю та програму подвійних дипломів з Люблінською політехнікою (Польща), з
Akademiia Polonijna w Czestonchowie (Польща), з International Ataturk Alatoo University (Республіка Киргизія),
Жилінським університетом (Словаччина), Chongqing University of Science and Technology (Китай), укладені угоди про
академічну мобільність (Key Action 1) з Ризьким технічним університетом та з федерацією «Обміни Франція-Україна».
Здобувачі широко обізнані про можливості ЗВО, проте ці можливості на освітній програмі ніхто не використовував.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та доступними для здобувачів он-лайн
для всіх дисциплін. Здобувачі ознайомлюються з формами оцінювання до початку вивчення дисципліни або на
першому занятті.

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

Стандарт за спеціальністю відсутній. Атестація здобувачів відбувається в формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи магістра.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентовані низкою документів, та є чіткими та зрозумілими.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

Процедури дотримання академічної доброчесності регулюються низкою документів, та проводиться постійна робота з
популяризації політики академічної доброчесності як для здобувачів, так і для викладачів. Зокрема проводяться
заходи та вебінари, направлені на підвищення рівня обізнаності щодо академічної доброчесності.
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Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Аналіз кадрового складу засвідчив відповідність академічної кваліфікації науково-педагогічних працівників тим
освітнім компонентам, які вони викладають. Аналіз кадрового складу групи забезпечення показав, що група
забезпечення складається з 4-х працівників, які відповідають наявним вимогам, що є цілком достатнім, враховуючи
наявний контингент студентів (49 студентів ОП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня денної та
заочної форми навчання, 10 студентів ОП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня денної та заочної
форми навчання, разом – 59 студентів на спеціальності).

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми, що підтверджується належною академічною та/або
професійною кваліфікацією викладачів, задіяних до реалізації ОП.

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

Роботодавці залучені до проведення занять як з дисциплін, що включені до освітньої програми, так і відкритих лекцій
і семінарів.

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

Представники роботодавців проводять як аудиторні заняття, так і бесіди зі студентами, що підтверджено у звіті ЕГ.

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

Викладачі випускової кафедри проходили підвищення кваліфікації в університетах країн Євросоюзу, мають
сертифікати B2, які засвідчують знання іноземної мови викладачами, проходять різноманітні стажування та
підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн-платформах. Наявна практика підвищення кваліфікації як в ЗВО,
так і в ІТ-компаніях.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У зво передбачені матеріальні та моральні заохочення, що регламентується низкою документів, та підтверджено
фокус-групою ЕГ з НПП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення освітньої програми є достатніми для
досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Гарною практикою є те, що до оновлення
матеріально-технічної бази залучені роботодавці.
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7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

Відповідна інфраструктура та необхідні інформаційні ресурси вільно доступні всім стейкхолдерам на безоплатній
основі.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів.

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

Інформаційна підтримка здобувачів здійснюється за допомогою електронної системи "АСУ ЗВО". Здобувачі
ознайомлені з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, питаннями етики та політикою академічної
доброчесності.

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

За освітньою програмою особи з особливими освітніми потребами не навчаються, проте в ЗВО наразі створюються
умови для забезпечення ефективного освітнього процесу для таких осіб.

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

Здобувачі та НПП ознайомлені з наявними в ЗВО заходами вирішення конфліктних ситуацій та протидії корупції. В
ЗВО існує юридична служба, проте відсутня соціально-психологічна.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЗВО дотримується вказаних в низці положень процедур щодо розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм. Перегляд освітньої програми "Комп'ютерні науки" відбувається із
залученням здобувачів, роботодавців та академічної спільноти.

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

Здобувачі залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості
лише через анкетування, активні форми взаємодії зі здобувачами відсутні.

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

Роботодавці активно залучені до процедур забезпечення якості освітньої програми, що можна вважати гарною
практикою.

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

Інструментом комунікації з випускниками є Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. За
освітньою програмою випуску не було.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми
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В ЗВО наявний Центр забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту Криворізького національного
університету, який здійснює підготовку, організацію, супровід і проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
відповідно до стандартів освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечує ефективне
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти КНУ.

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

За освітньою програмою «Комп’ютерні науки» проводиться первинна акредитація.

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

Обговорення якості освіти відбувається на кафедральному, факультетському та університетському рівнях, у формі
засідань кафедри, рад факультету та університету, а також круглих столів для зустрічі із роботодавцями, проте
здобувачі освітньої програми залучені до цього процесу лише через анкетування.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними на сайті ЗВО,
чіткими, зрозумілими, визначаються низкою документів, та дотримуються гарантом та групою забезпечення під час
реалізації освітньої програми "Комп'ютерні науки".

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

Проєктів освітніх програм та свідоцтв про їх оприлюднення у вільному доступі не знайдено. Положенням така
процедура не передбачена.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

Достовірна інформація про освітню програму оприлюдена на офіційному веб-сайті ЗВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. Рекомендуємо залучати здобувачів до обговорення цілей та програмних результатів навчання при оновленні та
модернізації освітньої програми. 2. Рекомендуємо оновити опитування здобувачів шляхом включення в них питань,
що стосуються формуванню цілей та програмних результатів навчання за освітньою програмою. 3. Рекомендуємо при
оновленні та модернізації програми проаналізувати та врахувати позитивний іноземний досвід саме за спеціальністю
122 "Комп'ютерні науки". 4. Рекомендуємо переглянути ОП після затвердження стандарту спеціальності 122
"Комп'ютерні науки" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 5. Рекомендуємо внести зміни до освітньої
програми: згідно із Постановою КМУ від 25.06.2020 №519 магістерський рівень відповідає 7-му рівню НРК, проте в
наявній освітній програмі зазначено відповідність 8-му рівню НРК України.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Рекомендуємо прибрати з освітньої програми ОК11 "Державний екзамен по захисту магістрів", оскільки це є
підсумковою атестицією, а не освітньою компонентою. 2. Рекомендуємо виключити вибіркові освітні компоненти з
матриці відповідності освітньої програми. 3. Рекомендуємо розглянути можливість задіяти роботодавців при
проходженні науково-дослідницької практики. 4. Рекомендуємо переглянути обсяги аудиторних годин у низці
дисциплін, які мають обсяг самостійної роботи більше 2/3.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Рекомендуємо оновити застарілу літературу, що рекомендується для підготовки до фахового вступного
випробування. 2. Рекомендуємо приділити увагу популяризації можливостей академічної мобільності та
неформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Рекомендуємо оприлюднювати результати опитувань для всіх стейкхолдерів освітньої програми. 2. Рекомендуємо
переглянути зміст анкет, та додати до них відкриті питання, що дозволить враховувати думку здобувачів щодо
провадження освітнього процесу. 3. Рекомендуємо проаналізувати та оновити застарілу літературу, що
рекомендується у робочіх програмах освітніх компонент.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. Рекомендуємо завантажувати всі випускні кваліфікаційні роботи у вільний доступ до репозитарію КНУ.

Критерій 6. Людські ресурси
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1. Рекомендуємо при оголошенні конкурсів на заміщення посад НПП вказувати вимоги відповідно до цілей освітніх
програм та конкретних освітніх компонентів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Рекомендуємо забезпечити відповідну інфраструктуру для осіб з особливими освітніми потребами. 2. Рекомендуємо
створити соціально-психологічну службу підтримки здобувачів та НПП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Рекомендуємо запровадити активні форми взаємодії зі здобувачами під час залучення до процедур забезпечення
якості освітньої програми.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Рекомендуємо оприлюднювати історію пропозицій стейкхолдерів та змін до освітньої програми.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

УДОВИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
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