
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 31564 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Гнатушенко Вікторія Володимирівна, Бокшо Каріна Емеріхівна,
Говорущенко Тетяна Олександрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 12.10.2020 р. – 14.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Акредитація/Відомості%20КН.p
df

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Акредитація/4.%20Програма%2
0візиту%20КН.pdf

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 освітню програму та освітній процес є позитивними. ОП дозволяє забезпечити якісну
підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних наук, здатних здійснювати наукову та практичну
діяльність в галузі комп’ютерних наук, а саме для вирішення питань діджиталізації та розвитку інформаційних
технологій на регіональному рівні. Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає
всім Критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм з недоліками, які не є суттєвими (рівень
В). Деякі зазначені освітні процеси мають резерви для удосконалення, що і стало предметом консультаційного
оцінювання експертної групи. Завідувач випускової кафедри та члени групи забезпечення мають активну позицію
щодо забезпечення якості освітнього процесу та позитивно реагують на зауваження та рекомендації експертної
групи. В цілому освітня програма має перспективи для подальшого існування, розвитку та удосконалення в
майбутньому. Особливу увагу експертна група рекомендує звернути на активізацію профорієнтаційної роботи
випусковою кафедрою та популяризацію освітньої програми Комп’ютерні науки», оскільки на 2-му (випускному)
курсі аналізованої ОП наразі навчаються 2 здобувачі, а на 1 курсі - 8 здобувачів, що є надто низьким рівнем для ОП
«Комп’ютерні науки», якщо врахувати загальноукраїнську тенденцію популярності таких ОП. Експертна група хоче
додатково зазначити, що в описі Критерію 1 у Відомостях про самооцінювання має місце помилка у реченні – «ОПП
«Комп’ютерні науки» було оновлено й затверджено згідно з рішенням вченою ради університету від 14.05.2020 р.
(протокол No7), введено в дію наказом ректора від 29.12.2018 р. за №556». Насправді, як встановлено ЕГ під час
інтерв’ю та вивчення документів, ОПП «Комп’ютерні науки» введено в дію наказом ректора КНУ від 15.05.2020
№163. Крім цього, ЕГ рекомендує внести зміни до ОП - згідно із Постановою КМУ від 25.06.2020 №519
магістерський рівень відповідає 7 рівню НРК, а в аналізованій ОП зазначено відповідність 8-му рівню НРК України.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Позитивною практикою є залучення роботодавців до проєктування ОП, зокрема, впровадження ОК
«Грантрайтинг», «Методологія наукових досліджень» на вимогу роботодавців, визначення цілей та ПРН з
врахуванням ринку праці та думок роботодавців. ОК загалом є актуальними для ринку праці. Під час проведених
інтерв’ю експертній групі стало відомо, що КНУ працює над забезпеченням можливості обирати вибіркові
дисципліни не тільки з освітньої програми, але й в межах освітніх програм всього ЗВО - створено банк вибіркових
дисциплін, наявні власні електронні кабінети здобувачів у електронному освітньому середовищі «АСУ ЗВО», в яких
вони можуть виконувати самостійний вибір ОК, що, безумовно, є позитивною практикою та впевненими кроками в
частині формування індивідуальної освітньої траєкторії студента. Позитивною практикою є розвиток soft skills
студентів (ораторські та комунікативні здібності, участь у дебатах, підготовка та проведення презентацій, командна
робота) за рахунок залучення здобувачів до хакатонів, конкурсів, конференцій зі спеціальності, фахових семінарів,
які проводяться за участю провідних підприємств регіону. Під час проведених інтерв’ю ЕГ переконалась, що в КНУ
створене середовище освітнього спілкування, яке характеризується відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх
аргументів, накопиченням спільних знань, можливістю взаємної оцінки й контролю. Позитивною практикою є
наявність матеріалів навчальних дисциплін у вільному для студентів онлайн-доступі (Google Classroom).
Позитивною практикою також є те, що науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освітніх компонентів ОП,
враховуючи тенденції ринку праці. Викладачі групи забезпечення беруть участь у Міжнародних проєктах,
конференціях та стажуваннях. Серед здобувачів популяризується політика академічної доброчесності. ЗВО залучає
професіоналів-практиків та представників роботодавців до реалізації освітнього процесу – зокрема, на ОП за
сумісництвом викладають професіонали-практики ІТ-галузі. Викладачі ОП проходять різноманітні стажування та
підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн-платформах, в закордонних та українських університетах, на ІТ-
підприємствах, що, безумовно, позитивно впливає на якість та актуальність навчального контенту. Сильною
стороною ОП є розвинута інфраструктура та матеріально-технічна база із безоплатним доступом для студентів та
викладачів. Студенти мають можливість користування Wi-Fi з доступом до Інтернету на всій території університету.
Позитивною практикою є доступ здобувачів до наукометричної бази Web of Science, який, на думку експертів,
значно підвищує якість кваліфікаційних робіт. Облаштовується кімната матері та дитини. Роботодавці розповіли ЕГ
про ідею створення інформаційного майданчика для студентів з представниками реального бізнесу, що, на думку
ЕГ, є позитивною практикою, яка дасть можливість тісного зв’язку студентів із потенційними роботодавцями та
провідними фахівцями галузі. Рекомендуємо надати підтримку реалізації та впровадженню цієї ідеї.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкою стороною ОП є недостатність участі студентів в обговоренні пропозицій до ОП. Рекомендуємо дозволити
студентам виконувати вільний вибір всіх 7 вибіркових ОК (наразі вибір з інших ОП дозволений лише в рамках 2-х
вибіркових ОК). Науково-дослідна практика магістрів здійснюється на кафедрі, рекомендуємо проводити науково-
дослідну практику на ІТ-підприємствах. На ОП відсутні комплексні випускні кваліфікаційні роботи магістра (ВКР),
які, на нашу думку, необхідні для посилення soft skills студентів. Рекомендуємо враховувати думку здобувачів при
розподілі контактних годин та годин самостійної роботи. Програма вступних випробувань на ОП містить посилання
на застарілу літературу (значно старшу 2010 року) і не містить прикладів завдань. Рекомендуємо оновити програму
вступних випробувань. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ не побачила зон відпочинку для студентів в
головному навчальному корпусі. На думку ЕГ, враховуючи позицію студентоцентризму, варто і доцільно
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облаштувати зони відпочинку та зони саморозвитку для студентів. ЕГ встановила, що члени групи забезпечення
слабко залучають студентів аналізованої ОП до наукової та міжнародної роботи. Рекомендуємо розпочати практику
залучення студентів до виконання держбюджетних та грантових проєктів на оплатній основі. ЕГ переконалась, що
думки та пропозиції студентів слабко враховуються при підборі форм та методів навчання і викладання, а також при
оновленні змісту ОК викладачами кафедри. Рекомендуємо більш активно акумулювати та враховувати думки як
студентів, так і роботодавців при оновленні змісту не тільки вибіркових, але й обов’язкових ОК. Робочі програми ОК
містять посилання на застарілу літературу (старшу 2010 року). Рекомендуємо завантажувати всі випускні
кваліфікаційні роботи в репозитарій КНУ. Рекомендуємо більш критично та реалістично застосовувати прийняте
Положення про академічну доброчесність. Відсутній зворотній зв’язок щодо проведених опитувань. Рекомендуємо
розташовувати на сайті у вільний доступ аналітику щодо результатів проведених опитувань. Наразі аудиторні
заняття проводяться роботодавцями, проте студенти запам’ятали лище 1 лекцію. Рекомендуємо посилити практику
проведення аудиторних занять «зовнішніми» професіоналами, професіоналами-практиками, експертами галузі.
Анкети студентів передбачають, в основному, відповіді типу «так», «ні» і не передбачають відповідей відкритого
типу. Рекомендуємо переглянути типи питань та відповідей в анкетах. Наразі відсутня інфраструктура для
маломобільних груп населення, відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами зору. Рекомендуємо якомога швидше
забезпечити таку інфраструктуру для людей з особливими потребами. На думку ЕГ, недостатньою є участь студентів
в обговоренні пропозицій до ОП. Рекомендуємо долучити до обговорення якості освіти безпосередньо студентів.
Слабкою стороною є відсутність на сайті проєкту ОП та можливості його обговорення. Рекомендуємо обов’язково
викладати проєкти ОП на сайт ЗВО.

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.

Ознайомившись із Стратегією розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019-2024 роки
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), експертна група вважає, що цілі ОП в більшій мірі корелюють з
місією та цілями ЗВО, проте ця відповідність представлена в неявному вигляді. Місією КНУ є підготовка
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної
відповідальності на основі раціонального т а ефективного використання науково-педагогічного й наукового
потенціалу; розвиток і модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове впровадження
європейських і світових стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних
наукових досліджень відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань,
культурно-просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти.. Мета
ОП
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП%20КН-
м%20122%202020.pdf) полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців для ІТ-індустрії з траєкторію навчання,
що спеціалізується на застосуванні методів та засобів аналізу даних, розробці програмного забезпечення,
адмініструванні інформаційних систем для впровадження інноваційних рішень в галузях гірничодобувної,
металургійної промисловості та соціально-економічної діяльності регіону. ОП «Комп’ютерні науки» має чіткі цілі,
що дозволяють відрізнити її від аналогічних програм.

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

Під час інтерв’ю з науково-педагогічними працівниками експертна група дізналася, що в цілому зауваження,
пропозиції всіх стейкхолдерів є цікавими для групи забезпечення при формуванні цілей ОП та її результатів
навчання. В процесі зустрічей зі студентами експертна група виявила, що періодично проводяться опитування
студентів, проте зі студентами не проводились зустрічі, круглі столи, засідання кафедри з обговорення цілей ОП,
тобто не був налагоджений активний діалог. Анкета для опитування студентів розташована на сайті випускової
кафедри (http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/, http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/anketa-
1_zdobuvachi-osviti-magistr.docx). Члени групи забезпечення надали ЕГ зразки заповнених анкет. Аналіз ЕГ показав,
що така анкета не містить явних питань щодо цілей та програмних результатів навчання за ОП. Студентське
самоврядування залучене до формування освітніх програм опосередковано – через голосування на вчених радах
факультетів та університету. В ході спілкування з фокус-групою роботодавців встановлено, що роботодавці

Сторінка 4



залучалися до проєктування освітньої програми, проходили опитування, в тому числі й з питань щодо цілей та ПРН
ОП. Анкета для опитування роботодавців розташована на сайті випускової кафедри
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/, http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/anketa_robotodavci_drugij-
riven.docx). Крім цього, в КНУ щороку проводиться Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток
промисловості та суспільства» (http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-
rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2020), у рамках якої відбувається круглий стіл із представниками підприємств
галузі, на якому оговорюються проблеми підготовки фахівців та вимоги роботодавців. Прикладом залучення
роботодавців до проєктування ОП є, зокрема, впровадження ОК «Грантрайтинг», «Методологія наукових
досліджень» на вимогу роботодавців, щоправда, ці ОК введені для вивчення як вибіркові. Представники академічної
спільноти також залучаються до обговорення цілей та ПРН ОП через їх опитування, а також через участь у
засіданнях кафедри, вчених рад. Анкета для опитування представників академічної спільноти розташована на сайті
випускової кафедри (http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/, http://aknt.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/anketi_akademichna-spilnota_drugij-riven.docx). Рекомендуємо налагодити активний діалог зі
студентами як головними стейкхолдерами ОП, а також додати до опитування студентів питання, які дозволять
встановити інтерес студентів до цілей освітньої програми та програмних результатів навчання.

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначені з урахуванням потреб тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, що було визначено за результатами онлайн-
зустрічей експертної групи з фокус-групою роботодавців, а також під час відкритої зустрічі, на якій був присутній
керівник Криворізького ІТ-кластеру. На ОП надано рецензії-відгуки роботодавцями: компанією «АрселорМіттал
Кривий Ріг», ТОВ «ІН-ФОРС», компанією «ЕкоДім» (ФОП Лисенко М.В.), ТОВ «Тансмаш КР», Управління розвитку
підприємництва ВК Криворізької міської ради, ДП ДПІ «Кривбаспроєкт». На ОП надано рецензії академспільнотою:
представниками Академії гірничих наук України, НТУ «ХПІ», Кременчуцького національного університету імені М.
Остроградського. За результатами опитування фокус-групи НПП, які брали участь у формуванні цілей ОП та ПРН,
ЕГ зробила висновок, що при розробленні ОП був врахований досвід таких вітчизняних ЗВО: Національний
університет «Львівська політехніка», НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», НТУ
«Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, Тернопільський
національний технічний університет імені Івана Пулюя, НТУ «Дніпровська політехніка». Також було враховано
низку закордонних документів, які перелічені у відомостях про самооцінювання, де відзначено, що при розробці ОП
група забезпечення керувалась іноземними стандартами по ICT, проте ці стандарти більшою мірою підходять для
ОП спеціальності 126, а не спеціальності 122. Зазначимо, що додаткових документальних доказів проведення аналізу
досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм експертній групі надано не було. Рекомендуємо
групі забезпечення провести більш детальний аналіз іноземних ОП «Комп’ютерні науки» з метою фокусування
об’єкту вивчення та діяльності ОПП «Комп’ютерні науки» з точки зору відображення фокусу галузі комп’ютерних
наук (програмування, математичні навички, штучний інтелект).

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 для другого (магістерського) рівня вищої освіти за відповідною спеціальністю відсутній, для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти стандарт був затверджений 10.07.2019 р. Визначені в ОП 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). На думку експертної групи, результати навчання ОП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського)
рівня вищої освіти відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для РН другого (магістерського) рівня та
є результатами навчання із зазначеної спеціальності. Виключення, на думку ЕГ, становить лише ПРН «ПР5. Знати
методи створення спеціалізованих баз та сховищ даних, інтернет-ресурсів, сервіс-орієнтованих архітектур,
технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для розв’язання задач проєктування і використання інформаційних управляючих
систем», який, на думку ЕГ, більше відповідає першому (бакалаврському) рівню ВО. Рекомендуємо скорегувати
зазначений ПРН з метою його більшої відповідності магістерському рівню. Крім цього, рекомендуємо при
подальших переглядах ОП, при визначенні компетентностей та ПРН керуватись проєктом стандарту ВО для другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки». На додачу ЕГ рекомендує внести зміни
до ОП - згідно із Постановою КМУ від 25.06.2020 №519 магістерський рівень відповідає 7-му рівню НРК, а в
аналізованій ОП зазначено відповідність 8-му рівню НРК України.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильною стороною ОП є наявність на неї рецензій від стейкхолдерів-роботодавців та від стейкхолдерів-
представників академічної спільноти (компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», ТОВ «ІН-ФОРС», компанії «ЕкоДім»
(ФОП Лисенко М.В.), ТОВ «Тансмаш КР», Управління розвитку підприємництва ВК Криворізької міської ради, ДП
ДПІ «Кривбаспроєкт», представників Академії гірничих наук України, НТУ «ХПІ», Кременчуцького національного
університету імені М. Остроградського), які підтверджують галузевий та регіональний контекст аналізованої
освітньої програми, а також врахування тенденцій розвитку ринку праці розробниками ОП. Позитивною практикою
є залучення роботодавців до проєктування ОП, зокрема, впровадження ОК «Грантрайтинг», «Методологія наукових
досліджень» на вимогу роботодавців, визначення цілей та ПРН з врахуванням ринку праці та думок роботодавців.

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

Цілі ОП загалом відповідають місії та стратегії ЗВО, проте ця відповідність представлена в неявному вигляді.
Рекомендуємо переглянути цілі ОП в сторону більш чіткої відповідності місії та стратегії ЗВО. Експертна група не
знайшла підтвердження залучення студентів та випускників до формування цілей та програмних результатів
навчання за ОП. На думку експертної групи, студенти та випускники є найважливішими стейкхолдерами, тому
варто налагодити з ними більш тісний діалог при формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП з
метою врахування їх пропозицій, а також додати до опитування студентів питання, які дозволять встановити інтерес
студентів до цілей освітньої програми та програмних результатів навчання. Рекомендуємо групі забезпечення
провести більш детальний аналіз іноземних ОП «Комп’ютерні науки» з метою фокусування об’єкту вивчення та
діяльності ОПП «Комп’ютерні науки» з точки зору відображення фокусу галузі комп’ютерних наук (програмування,
математичні навички, штучний інтелект). На думку ЕГ, ПРН «ПР5. Знати методи створення спеціалізованих баз та
сховищ даних, інтернет-ресурсів, сервіс-орієнтованих архітектур, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних
програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач
проєктування і використання інформаційних управляючих систем» більше відповідає першому (бакалаврському)
рівню ВО. Рекомендуємо скорегувати зазначений ПРН з метою його більшої відповідності магістерському рівню.
Крім цього, рекомендуємо при подальших переглядах ОП, при визначенні компетентностей та ПРН керуватись
проєктом стандарту ВО для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки». На
додачу ЕГ рекомендує внести зміни до ОП - згідно із Постановою КМУ від 25.06.2020 №519 магістерський рівень
відповідає 7-му рівню НРК, а в аналізованій ОП зазначено відповідність 8-му рівню НРК України.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОП загалом відповідають місії та стратегії ЗВО, проте ця відповідність представлена в неявному вигляді. З
роботодавцями та представниками академспільноти проводились круглі столи та опитування, але зі студентами не
був налагоджений активний діалог щодо формування цілей освітньої програми та програмних результатів
навчання. Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, при проєктуванні ОП враховувався досвід аналогічних українських, проте
недостатньо враховувався досвід іноземних ОП. Результати навчання ОП другого (магістерського) рівня вищої
освіти в цілому відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для РН другого (магістерського) рівня та є
результатами навчання із зазначеної спеціальності. Враховуючи часткову узгодженість за підкритеріями 1.1, 1.2, 1.3,
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1 з недоліками, що не є суттєвими.

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).

Освітня складова освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП%20КН-
м%20122%202020.pdf) складає 90 кредитів, тобто відповідає встановленим вимогам чинного законодавства. На
вивчення дисциплін циклу загальної підготовки відведено 6 кредитів на обов’язкові ОК та 3 кредити на вибіркові
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ОК. На вивчення дисциплін циклу професійної підготовки відведено 61 кредит на обов’язкові ОК та 20 кредитів на
вибіркові ОК На вивчення дисциплін самостійного вибору здобувачами вищої освіти загалом відведено 23 кредити
ЄКТС, що складає 25,5% освітньої складової. Такий обсяг часу на вивчення вибіркових компонент повністю
відповідає вимогам законодавства. На думку ЕГ, недоцільно захист кваліфікаційної роботи магістра виносити в
окремий ОК «Державний екзамен по захисту магістрів».

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.

ОП
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП%20КН-
м%20122%202020.pdf) достатньо структурована. Вона містить 11 освітніх компонентів в обов’язковій частині (в тому
числі 9 компонентів професійної підготовки), на вибір запропоновано ряд освітніх компонентів загальним обсягом
23 кредити. Освітні компоненти ОП відповідають навчальним дисциплінам навчального плану. Матриця
відповідності компетентностей освітнім компонентам (розділ 4 ОП) засвідчує повну відповідність компетентностей
обов’язковим компонентам ОП. Матриця забезпечення ПРН відповідними ОК (розділ 5 ОП) засвідчує повне
забезпечення ПРН обов’язковими компонентами ОП. Структурно-логічна схема (пункт 2.3 освітньої програми)
достатньо чітко показує і обґрунтовує взаємозв’язок та порядок вивчення освітніх компонентів програми. У цілому
вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонентів освітньої програми дозволяють досягти заявлених цілей
та заявлених програмних результатів навчання. ОП не містить додатку із анотаціями (описами) освітніх
компонентів, проте експертна група переконалась, що анотації всіх дисциплін викладені в комплексах навчальних
дисциплін в онлайн-доступі.

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

Об’єктом вивчення та діяльності заявленої ОПП «Комп’ютерні науки»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП%20КН-
м%20122%202020.pdf) є концептуальні, методологічні та практичні засади проєктування та використання
інформаційних систем та технологій на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, у сферах економіки,
виробництва та освіти. Проте Комп’ютерні науки – це симбіоз програмування, математичних навичок та штучного
інтелекту, відтак об’єкт вивчення не зовсім коректно сформульований. В той же час, теоретичний зміст предметної
галузі ОП більш чітко висвітлює 3 зазначених необхідних компонента. Зміст ОП відповідає предметній галузі
визначеної для неї спеціальності (122 «Комп’ютерні науки»). Аналіз освітніх компонентів, компетентностей та
результатів навчання показав, що всі нормативні освітні компоненти відповідають спеціальності 122 «Комп’ютерні
науки». Всі затверджені теми випускних кваліфікаційних робіт (ВКР) магістра (надані гарантом на запит ЕГ в
системі НА) відповідають галузі 12 «Інформаційні технології» взагалі та спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
зокрема. Проте теми ВКР, на думку ЕГ, є слабкими для другого (магістерського) рівня, вони більше відповідають
інженерній розробці бакалаврського рівня, оскільки слабко відображають потенційну наукову новизну.
Рекомендуємо майбутні теми ВКР формулювати з врахуванням їх потенційної наукової новизни, яка повинна стати
результатом ВКР магістра.

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

У ЗВО в цілому реалізовано право вільного вибору ОК для здобувачів ВО. Проте на сьогодні вибір організований
наступним чином: є 6 блоків вибіркових ОК – 1 блок загальних ОК та 5 блоків професійних ОК. В кожному блоці
запропоновано 2-3 ОК, з яких студенти повинні зробити вибір. При виборі одного загального ОК та одного
професійного ОК (7 кредитів, 8%) студенти можуть не обирати серед запропонованих ОК, а скористатись банком
вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/ua/storage/files/2/Банк%20вибіркових%20дисциплін.xls). Під час
інтерв’ювання здобувачів ВО була отримана інформація про те, що вибір дисциплін дійсно відбувається. Здобувачі
ВО під час бесіди з ними запевнили ЕГ, що вони мають право особистого вибору, без будь-якого примусу з боку
адміністрації ЗВО або менеджменту випускової кафедри чи факультету. На запит ЕГ (через систему НА) були надані
для ознайомлення скріншоти з системи, в якій виконується вибір ОК, а також копії ІНПС. Згідно із Положенням про
формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf)
та Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), якщо на
навчальну дисципліну не зібралась група з 7 студентів, їм пропонують здійснити повторний вибір дисциплін. Всі
ПРН та компетентності покриті обов’язковими ОК, проте, враховуючи методичні рекомендації НА щодо
забезпечення ПРН виключно обов’язковими ОК, рекомендуємо не включати вибіркових ОК у матриці відповідності
та забезпечення. Крім цього, враховуючи методичні рекомендації НА, рекомендуємо не включати у навчальний
план вибіркові ОК, натомість передбачити лише відповідне планування часу для вибіркових ОК.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка студентів КНУ регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Згідно цього положення, «Практична підготовка здобувачів
здійснюється на оснащених відповідним чином базах практики Університету, а також на сучасних підприємствах і
організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, культури, торгівлі й державного управління». Для
практичної підготовки студентів ОП передбачено 6 кредитів на науково-дослідну практику. Розроблена робоча
програма науково-дослідної практики, завантажена в систему НА. Колективом кафедри підписані договори про
співпрацю з роботодавцями з забезпеченням бази практики, в КНУ створені бази практики (на вимогу ЕГ список баз
практик кафедри та КНУ був наданий для ознайомлення через систему НА). Проте науково-дослідна практика
магістрів ОП здійснюється на кафедрі. Члени групи забезпечення пояснили, що керівником науково-дослідної
практики обов’язково повинен бути викладач, тому студенти проходять науково-дослідну практику на кафедрі.
Проте, на думку експертної групи, варто переглянути такий підхід – наприклад, призначати керівників практики від
ЗВО та від підприємства. Рекомендуємо все ж проводити науково-дослідну практику на ІТ-підприємствах (зокрема,
в їх R&D відділах), а також на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Кривбасу, що надаватиме добре
підґрунтя для майбутньої ВКР.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
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 соціальні навички (soft skills) в здобувачів ВО. В процесі інтерв’ювання здобувачів
експертною групою було встановлено, що soft skills та відповідні ПРН, зокрема, формуються такими навчальними
дисциплінами, як «Психологія управлінської діяльності» (ОК1), «Сучасна теорія управління» (ОК4), «Управління
інноваціями» (ОК8), Науково-дослідна практика (ОК9), тобто ПРН, які формують soft skills, забезпечуються
обов’язковими ОК. При вивченні зазначених освітніх компонентів студенти мають можливість набути певних soft
skills за рахунок командної роботи, виконання робіт проєктного типу, критичного оцінювання відомих методів та
рішень за конкретною темою. Крім цього, розвиток soft skills студентів (ораторські та комунікативні здібності, участь
у дебатах, підготовка та проведення презентацій, командна робота) можливий за рахунок залучення здобувачів до
хакатонів, конкурсів, конференцій зі спеціальності, фахових семінарів, які проводяться за участю провідних
підприємств регіону. В ході бесіди зі студентами ОП, ЕГ переконалась в сформованості таких soft skills, як ораторські
та комунікативні здібності, участь у дебатах в здобувачів аналізованої ОП. Проте на ОП відсутні комплексні ВКР, які,
на нашу думку, необхідні для посилення soft skills студентів, особливо враховуючи, що, згідно Матриці забезпечення
ПРН відповідними компонентами ОП (підрозділ 5 ОП), ПРН ПР 10, ПР23, ПР24, ПР27, які формують soft skills,
формуються освітнім компонентом ОК10 (Кваліфікаційна робота магістра). Проходження науково-дослідної
практики на ІТ-підприємствах також посилить soft skills студентів, на думку експертної групи.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня наразі
відсутній. Фокус-група НПП розповіла ЕГ, що ОП враховує європейські стандарти вищої освіти в галузі інженерії,
зокрема Європейську довідкову систему ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European
Référence Framework – IMPLEMENTATION OF «EDUCATION AND TRADMING 2010», Work programme, Working
Group В «Key Compétences»), 2004; а також стандарт TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)
компетентностями та прикладами стандартів - http://www.unideusto.org/tuningeu/).

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.

Аналіз змісту компонентів ОП експертами групи показав, що обсяг самостійної роботи не для всіх ОК становить від
1/3 до 2/3 годин всіх годин, відведених на вивчення відповідної навчальної дисципліни. Так, обов’язкові освітні
компоненти «Аналіз і реінжиніринг бізнес процесів інформаційних систем», «Сучасна теорія управління», «Грід-
системи та технології хмарних обчислень», «Системна інтеграція комп’ютерних інформаційних технологій»,
«Управління інноваціями» мають недостатню, на думку ЕГ, кількість аудиторних (контактних) годин (менше 1/3
всіх годин). Така ж ситуація має місце і для вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. Розподіл
аудиторної та самостійної роботи здійснювався без врахування думки головних стейкхолдерів – студентів, що було
підтверджено під час бесіди ЕГ з фокус-групою здобувачів вищої освіти, а також при аналізі питань та результатів
проведених анкетувань студентів (наданих на запит ЕГ через систему НА). На думку експертної групи, варто
залучити студентів до такого обговорення – з метою встановлення комфортного для них співвідношення аудиторних
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та самостійних годин. В цілому, обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП «Комп’ютерні науки» другого
(магістерського) рівня вищої освіти не здійснюється. Проте група забезпечення планує організацію дуального
навчання для здобувачів другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Як
стало відомо з бесіди із завідувачем випускової кафедри, наразі триває погодження навчальних планів із відділом
кадрів та відповідними департаментами ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Північний ГЗК»(МЕТІНВЕСТ).
Підписано меморандум про співпрацю із ТОВ «Метінвест Холдинг», в межах якого передбачена підготовка фахівців
за дуальною формою здобуття освіти, який на запит ЕГ наданий групою забезпечення через систему НА.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Освітні компоненти загалом відповідають предметній галузі комп’ютерних наук і є актуальними для ринку праці.
Під час проведених інтерв’ю експертній групі стало відомо, що КНУ працює над забезпеченням можливості обирати
вибіркові дисципліни не тільки з освітньої програми, але й в межах освітніх програм всього ЗВО, створено банк
вибіркових дисциплін, наявні власні електронні кабінети здобувачів у електронному освітньому середовищі «АСУ
ЗВО», в яких вони можуть виконувати самостійний вибір освітніх компонент, що, безумовно, є позитивною
практикою та впевненими кроками в частині формування індивідуальної освітньої траєкторії студента. Позитивною
практикою є розвиток soft skills студентів (ораторські та комунікативні здібності, участь у дебатах, підготовка та
проведення презентацій, командна робота) за рахунок залучення здобувачів до хакатонів, конкурсів, конференцій зі
спеціальності, фахових семінарів, які проводяться за участю провідних підприємств регіону.

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

Рекомендуємо переглянути та скорегувати об’єкт вивчення та діяльності ОПП з точки зору відображення фокусу
галузі комп’ютерних наук (програмування, математичні навички, штучний інтелект). Теми ВКР, на думку ЕГ, є
слабкими для другого (магістерського) рівня, вони більше відповідають інженерній розробці бакалаврського рівня,
оскільки слабко відображають потенційну наукову новизну. Рекомендуємо майбутні теми ВКР формулювати з
врахуванням їх потенційної наукової новизни, яка повинна стати результатом ВКР магістра Всі ПРН та
компетентності покриті обов’язковими ОК, проте, враховуючи методичні рекомендації НА щодо забезпечення ПРН
виключно обов’язковими ОК, рекомендуємо не включати вибіркових компонент у матриці відповідності та
забезпечення. Крім цього, враховуючи методичні рекомендації НА, рекомендуємо не включати у навчальний план
вибіркові ОК, натомість передбачити лише відповідне планування часу для вибіркових ОК. При виборі одного
загального ОК та одного професійного ОК (7 кредитів, 8%) студенти можуть скористатись банком вибіркових
дисциплін. Рекомендуємо переглянути таку практику і дозволити студентам виконувати вільний вибір всіх 7
вибіркових освітніх компонентів Науково-дослідна практика магістрів здійснюється на кафедрі, хоча кафедра має
бази практик та укладені договори з підприємствами на проходження практики здобувачами. Рекомендуємо
проводити науково-дослідну практику на ІТ-підприємствах (зокрема, в їх R&D відділах), а також на підприємствах
гірничо-металургійного комплексу Кривбасу, що надаватиме добре підґрунтя для майбутньої ВКР. На ОП відсутні
комплексні ВКР, які, на нашу думку, необхідні для посилення soft skills студентів. На думку експертної групи, варто
використовувати комплексні ВКР для посилення soft skills. Проходження науково-дослідної практики на ІТ-
підприємствах також посилить soft skills студентів, на думку експертної групи. Розподіл аудиторної та самостійної
роботи відбувається без врахування побажань та пропозицій здобувачів вищої освіти, крім цього кількість
самостійних годин не для всіх ОК перебуває в межах 1/3-2/3 всіх годин ОК. Рекомендуємо переглянути кількість
аудиторних годин за всіма освітніми компонентами, з обов’язковим врахуванням думки здобувачів при розподілі
контактних годин та годин самостійної роботи, наприклад, включити такі питання у відповідні анкети, – з метою
встановлення комфортного для студентів співвідношення.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня складова ОП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає встановленим
вимогам чинного законодавства. Зміст освітньої програми має чітку структуру, а освітні компоненти, включені до
освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему, що підтверджується структурно-логічною схемою
ОП. Зміст ОП в цілому відповідає предметній галузі визначеної для неї спеціальності, проте затверджені теми ВКР
слабко відображають потенційну наукову новизну. У ЗВО в цілому реалізовано право вільного вибору освітніх
компонентів для здобувачів вищої освіти, проте з інших ОП здобувачі можуть обирати лише 2 освітніх компонента
(7 кредитів, 8%), решта вибіркових ОК передбачають вибір із запропонованих ОК даної ОП. Науково-дослідна
практика магістрів ОП здійснюється на кафедрі, а не на підприємствах ІТ-сектора. ОП передбачає набуття soft skills
здобувачами ВО за рахунок їх залучення до хакатонів, конкурсів, конференцій зі спеціальності, фахових семінарів,
які проводяться за участю провідних підприємств регіону. Крім того, програмні результати навчання (ПР10, ПР21,
ПР23, ПР24, ПР26, ПР27), які формують soft skills, формуються обов’язковими ОК (ОК1, ОК4, ОК8, ОК9).
Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для другого (магістерського) рівня наразі
відсутній. Розподіл аудиторної та самостійної роботи здійснювався без врахування думки студентів, крім цього
кількість самостійних годин не для всіх ОК перебуває в межах 1/3-2/3 всіх годин ОК. Підготовка здобувачів вищої
освіти за дуальною формою освіти за ОП наразі не здійснюється, проте випускова кафедра працює над
забезпеченням такої можливості. Враховуючи часткову узгодженість за підкритеріями 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, голістичний
підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, що 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 затверджені та оприлюднені на сайті ЗВО (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/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf ),
програма фахового вступного випробування на другий (магістерський) рівень вищої освіти також розташовані у
вільному доступі на сайті КНУ, зокрема, програма фахового вступного випробування доступна за посиланням:
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Підготовка%20до%20вступу/122%20-%20КН_маг.docx. Правила прийому на
навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло. Вони не містять ознак дискримінації для
потенційних вступників на навчання за цією магістерською освітньою програмою.

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

При прийомі на навчання на конкурсній основі здобувач має скласти вступне фахове випробування та іспит з
іноземної мови (ЄВІ). Програма фахового вступного випробування для вступу на ОП оприлюднена на сайті КНУ -
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Підготовка%20до%20вступу/122%20-%20КН_маг.docx, проте за цим
посиланням розташована не затверджена (без підписів та печатки) програма фахового випробування. На фахове
вступне випробування для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»,
освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки», виносяться питання з дисциплін: Інформаційні технології та
комп’ютерна графіка, Теорія алгоритмів та програмування, Математичні методи дослідження операцій,
Проєктування інформаційних систем, Системний аналіз. Фахове випробування на навчання за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки» проводиться у формі тестування. Кожне тестове завдання містить 45 питань з відповідних
дисциплін трьох рівнів складності. Правильна відповідь на тестове завдання І рівня складності оцінюється у 0,8
бали; ІІ рівня складності – у 1,0 бал; ІІІ рівня складності – у 1,2 бали. Фахове випробування триває 1 год. 20 хв. У
правилах не наведено мінімальний бал, при наборі якого студент ще має право вступати на ОП, що дозволило б
зробити процедуру фахових іспитів більш об’єктивною і прозорою. Програма вступних випробувань на ОП містить
посилання на застарілу літературу (значно старшу 2010 року) і не містить прикладів завдань, пропонованих
вступникам. Зміст вступного випробування в цілому відповідає рівневі початкових компетентностей, необхідних для
навчання на ОП. Під час інтерв’ювання здобувачів ВО, ЕГ з’ясувала, що вступні випробування проводяться
письмово, в тестовій формі.

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

Процедура визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО, в тому числі іноземних, здійснюється відповідно
до наступних документів: Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному
університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), згідно з яким навчальні дисципліни
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перезараховуються або зараховуються за заявою здобувача на підставі академічної довідки, виданої закладом вищої
освіти України та/або іноземним закладом вищої освіти, який приймав здобувача в межах програми академічної
мобільності; Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), згідно з яким зараховуються навчальні
дисципліни, вивчені в закордонних закладах вищої освіти; Порядок проходження атестації здобутих результатів
навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf).
Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності, є достатньо зрозумілими та чіткими, доступними для всіх учасників освітнього процесу. При
опитуванні здобувачі підтвердили свою поінформованість стосовно існуючих укладених програм, проте практики
застосування зазначених правил на аналізованій ОП ще не було.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та
Положенням про порядок визнання в КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Університет може визнати результати навчання неформальної
освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з ОП. Здобувач вищої освіти після завершення такого навчання
звертається із заявою про визнання його результатів до ректора. Для визнання результатів навчання в
неформальній освіті розпорядженням декана створюється предметна комісія (декан факультету; гарант ОПП, на
якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до
перезарахування). Здобувач вищої освіти заяву з відповідними візами надає завідувачеві навчально-методичного
відділу. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок про
зарахування чи незарахування відповідної дисципліни. Правила визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу, проте, на думку
ЕГ, ця процедура занадто ускладнена та бюрократизована. Здобувачам аналізованої ОП 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. Під час інтерв’ювання члени ЕГ з’ясували, що здобувачі ознайомлені з цими правилами,
процедурами та пропозиціями, але наразі їх не використовували – на думку ЕГ, якраз через складність та
бюрократизованість цієї процедури.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому та програми вступних випробувань є досить чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Обмежень чи привілеїв щодо доступу до навчання на ОП не виявлено. Правила
прийому та програми вступних випробувань розташовані на сайті та повною мірою враховують особливості ОП.
Позитивною практикою є прийняте Положення про порядок визнання в КНУ результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти.

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

Програма вступного випробування на ОП містить посилання на застарілу літературу (значно старшу 2010 року) і не
містить прикладів завдань. Рекомендуємо оновити програму вступного випробування. На сайті викладено
незатверджену програму вступного випробування (без підписів та печатки). Рекомендуємо на сайт викладати
програму із сканованою першою сторінкою з підписами та печаткою КНУ. Здобувачі вищої освіти аналізованої ОП
не користуються укладеними угодами про академічну мобільність та програмами подвійних дипломів. При
опитуванні здобувачі підтвердили свою поінформованість стосовно існуючих укладених програм, проте можливість
не була використана. Рекомендуємо активізувати роботу з популяризації можливостей академічного обміну.
Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є чіткими, зрозумілими та доступними
для всіх учасників освітнього процесу, проте, на думку ЕГ, ця процедура занадто ускладнена та бюрократизована.
Здобувачі не користувались можливістю визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Рекомендуємо активізувати роботу з популяризації можливостей неформальної освіти, а також спростити процедуру
визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, оприлюднені на офіційному веб-сайті КНУ,
враховують особливості самої освітньої програми. Проте програма фахового вступного випробування на ОП містить
посилання застарілу літературу і не містить прикладів завдань. Правила визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах освіти, зокрема, під час академічної мобільності, а також правила визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, є достатньо зрозумілими та чіткими, доступними для всіх учасників освітнього
процесу, проте здобувачі ВО не користувались такими практиками. Враховуючи деяку неузгодженість за
підкритеріями 3.2 та 3.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну
вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3 з
недоліками, що не є суттєвими.

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, що регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), дозволяють ефективно досягти ПРН.
Для врахування думки студентів щодо визначення їх рівня задоволеності методами навчання і викладання
проводяться опитування студентів, проте результати опитувань у вигляді аналітики не викладаються на сайті
університету і випускової кафедри. Анкети більшою мірою містять відповіді типу «так», «ні» і не передбачають
питань та відповідей відкритого типу. Рекомендуємо переглянути типи питань та відповідей в анкетах, а також
викладати результати опитувань на сайті університету у вигляді діаграм та інфографіки. ЕГ переконалась, що думки
та пропозиції студентів слабко враховуються при підборі форм та методів навчання і викладання. В ході інтерв’ю
здобувачів ВО ЕГ встановила, що в більшості ОК використовуються методи та форми активного навчання, які
формують в студентів творчі навички розв’язання нестандартних ситуацій. Безумовно важливим, на нашу думку, є
той факт, що методичне забезпечення по усіх навчальних дисциплінах наявне в електронному вигляді (на
платформах Moodle та Google Classroom) у вільному для студентів онлайн-доступі, що є безперечним свідченням
студентоцентрованого підходу. Учасники фокус-груп студентів та студентського самоврядування підтвердили, що
належна академічна свобода підтримується більшістю НПП, що НПП і керівництво ЗВО відкриті для спілкування та
готові змінюватись і враховувати побажання студентів. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ не побачила
зон відпочинку для студентів в головному навчальному корпусі.

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).

Безумовно важливим, на нашу думку, є той факт, що, разом із методичним забезпеченням, по усіх навчальних
дисциплінах в електронному вигляді у вільному для студентів онлайн-доступі наявні і робочі програми та силабуси
навчальних дисциплін, критерії оцінювання та результати навчання для всіх навчальних дисциплін (як для очної,
так і для заочної форми навчання) - http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=322. Всі робочі програми та
силабуси завантажені до системи НА, де ЕГ мала можливість ознайомитись із цими робочими програмами та
силабусами Під час зустрічі студенти підтвердили експертній групі той факт, що зазначені матеріали надаються їм
перед початком вивчення дисципліни – на першому занятті для обов’язкових дисциплін і під час вибору дисципліни
для вибіркових дисциплін. Отже, здобувачам вищої освіти своєчасно та належним чином надається необхідна
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у
межах навчальних дисциплін ОП.

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

ОП «Комп’ютерні науки » другого (магістерського) рівня є освітньо-професійною програмою, проте, згідно НРК
України, другий (магістерський) рівень ВО передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Аналіз
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«Методичних вказівок до виконання кваліфікаційної роботи за другим (магістерським) освітнім рівнем для
здобувачів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» усіх форм навчання», завантажених в систему НА, показав, що ці
методичні вказівки не містять всіх ознак проведення наукового дослідження. На думку ЕГ, 2-х розділів у складі
основної частини випускної кваліфікаційної роботи є недостатньо для комплексного висвітлення проведеного
магістрантом наукового дослідження. В методичних вказівках описано умови допуску здобувача до захисту ВКР, в
яких не прописано обов’язковість наявності наукової публікації. Проте під час інтерв’ю, НПП запевнили ЕГ в тому,
що наявність наукової публікації (розширених тез доповідей або фахової статті) є обов’язковою для допуску до
захисту ВКР. ЕГ встановила, що члени групи забезпечення є активними дослідниками, які мають великий досвід
наукової роботи, проте до цієї роботи слабко залучають студентів аналізованої ОП – так, випускова кафедра
виконувала держбюджетний проєкт «Дослідження методів адаптивного прогнозуючого керування багатовимірними
нелінійними динамічними процесами гірничо-збагачувального та металургійного виробництва», виконує проєкт
ERASMUS+ «Розвиток практично-орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-
фізичних систем», проте практика залучення студентів (на оплатні чи безоплатній основі) до виконання цих
проєктів відсутня. Враховуючи, що аналізована ОП є ОП другого (магістерського) рівня, який передбачає
дослідницьку складову, ЕГ рекомендує посилити поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП.

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

Механізм оновлення змісту освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі в КНУ
відпрацьований на високому рівні. Викладачі аналізованої ОП постійно оновлюють зміст освітніх компонентів ОП,
враховуючи тенденції ринку праці (зокрема, побажання ІТ-компаній) та сучасні практики ІТ-галузі, що було
підтверджено роботодавцями та студентами на зустрічах з експертною групою. Пропозиції роботодавців
враховуються при оновленні ОК, проте лише як нові вибіркові ОК або як частини існуючих вибіркових ОК – так, на
вимогу роботодавців було впроваджено вибіркові ОК «Грантрайтинг», «Методологія наукових досліджень»
(потребу в цих ОК засвідчив під час зустрічі з роботодавцями заступник директора з економіки та розвитку ДПІ
«Кривбаспроєкт»). Здобувачі вищої освіти під час зустрічі з ЕГ підтвердили, що проф. Моркун Н.В. оновила зміст
освітньої компоненти «Управління інноваціями», додавши в його зміст теми щодо інтердисциплінарності та
міжгалузевості інновацій. Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій здійснює реалізацію проєкту EU
ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого студенто-центрованого навчання в області моделювання
кібер-фізичних систем – CybPhys». Одним з наукових напрямків університету є «Кіберфізичні системи та SMART
технології в гірничо-металургійному комплексі Кривбасу», проте в аналізованій ОП немає жодної дисципліни щодо
моделювання кіберфізичних систем. Група забезпечення прокоментувала цей факт таким чином, що доценти Рубан
С.А. та Тронь В.В. використовують поточні результати роботи над проєктом для доповнення конспекту лекцій з
дисципліни «Системна інтеграція комп’ютерних інформаційних технологій» та при розробці змісту дисципліни
«Інтелектуальні системи управління та аналізу даних». ЕГ переконалась, що думки та пропозиції студентів слабко
враховуються при підборі форм та методів навчання і викладання, а також при оновленні змісту ОК викладачами
кафедри. Пропозиції роботодавців враховуються при оновленні ОК, проте лише як нові вибіркові ОК або як частини
існуючих вибіркових ОК. Рекомендуємо більш активно акумулювати та враховувати думки як студентів, так і
роботодавців при оновленні змісту не тільки вибіркових, але й обов’язкових ОК. Робочі програми ОК містять
посилання на застарілу літературу (старшу 2010 року). Рекомендуємо оновити списки літературних джерел у
робочих програмах ОК.

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 EU 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» (скан-копії всіх угод надані на запит ЕГ через систему НА). На зустрічі з ЕГ, здобувачі ВО
за аналізованою ОП показали добру поінформованість щодо інтернаціоналізації ЗВО та можливостей академічної
мобільності в іноземні ЗВО, доступними програмами подвійного диплому, проте студенти ОП не використовували
можливостей академічної мобільності в закордонні університети та програм подвійних дипломів. На нашу думку,
студенти під час міжнародної роботи здобувають новий досвід та набувають нових різноманітних навичок, тому
групі забезпечення варто активізувати практику залучення здобувачів до міжнародної діяльності, починаючи з
підготовки проєктних заявок. Рекомендуємо також проводити більш активну роботу із здобувачами стосовно
популяризації укладених угод про академічну мобільність та про програми подвійного диплому із зазначенням
переваг від використання таких угод.
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Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Під час проведених інтерв’ю ЕГ переконалась, що в КНУ створене середовище освітнього спілкування, яке
характеризується відкритістю, взаємодією учасників, рівністю їх аргументів, накопиченням спільних знань,
можливістю взаємної оцінки й контролю. Позитивною практикою є наявність матеріалів навчальних дисциплін у
вільному для студентів онлайн-доступі (на платформах Moodle i Google Classroom). Позитивною практикою також є
те, що науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освітніх компонентів ОП, враховуючи тенденції ринку
праці. Викладачі групи забезпечення беруть участь у Міжнародних проєктах, конференціях та стажуваннях.
Здобувачі вищої освіти поінформовані про укладені угоди про академічну мобільність та про програми подвійного
диплому.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ не побачила зон відпочинку для студентів в головному навчальному
корпусі. На думку ЕГ, враховуючи позицію студентоцентризму, варто і доцільно облаштувати зони відпочинку та
зони саморозвитку для студентів на кожному поверсі кожного навчального корпусу. Аналіз «Методичних вказівок
до виконання кваліфікаційної роботи», завантажених в систему НА, показав, що ці методичні вказівки не містять
всіх ознак проведення наукового дослідження. На думку ЕГ, 2-х розділів у складі основної частини випускної
кваліфікаційної роботи є недостатньо для комплексного висвітлення проведеного магістрантом наукового
дослідження. В методичних вказівках описано умови допуску здобувача до захисту ВКР, в яких не прописано
обов’язковість наявності наукової публікації. Рекомендуємо переглянути методичні вказівки до випускних
кваліфікаційних робіт магістра з точки зору висвітлення в них проведення наукового дослідження, прописати умову
наявності наукової публікації як обов’язкову умову допуску до захисту ВКР. ЕГ встановила, що члени групи
забезпечення є активними дослідниками, які мають великий досвід наукової та міжнародної роботи, проте до цієї
роботи слабко залучають студентів аналізованої ОП. Рекомендуємо розпочати практику залучення студентів до
виконання держбюджетних та грантових проєктів на оплатній основі. ЕГ переконалась, що думки та пропозиції
студентів слабко враховуються при підборі форм та методів навчання і викладання, а також при оновленні змісту ОК
викладачами кафедри. Пропозиції роботодавців враховуються при оновленні ОК, проте лише як нові вибіркові ОК
або як частини існуючих вибіркових ОК. Рекомендуємо більш активно акумулювати та враховувати думки як
студентів, так і роботодавців при оновленні змісту не тільки вибіркових, але й обов’язкових ОК. Анкети, за якими
проводяться опитування студентів, більшою мірою містять відповіді типу «так», «ні» і не передбачають питань та
відповідей відкритого типу. Рекомендуємо переглянути типи питань та відповідей в анкетах, а також викладати
результати опитувань на сайті університету у вигляді діаграм та інфографіки. Робочі програми ОК містять
посилання на застарілу літературу (старшу 2010 року). Рекомендуємо оновити відповідні робочі програми ОК. ДВНЗ
«Криворізький національний університет» має укладені Угоди про співпрацю та програму подвійних дипломів,
здобувачі ВО добре поінформовані щодо інтернаціоналізації ЗВО та можливостей академічної мобільності в
іноземні ЗВО, проте студенти ОП не використовували можливостей академічної мобільності в закордонні
університети та програм подвійних дипломів через необізнаність щодо додаткових переваг використання таких
можливостей. Рекомендуємо проводити більш активну роботу із здобувачами стосовно популяризації укладених
угод про академічну мобільність та про програми подвійного диплому із зазначенням переваг від використання
таких угод.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Реалізація студентоцентрованого підходу в університеті перебуває на належному рівні. Здобувачам вищої освіти
своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОП. Під час реалізації освітньої
програми забезпечується недостатньо активне поєднання навчання і досліджень. Викладачі групи забезпечення є
активними дослідниками, а от здобувачі вищої освіти слабко залучені до наукової роботи. Викладачі оновлюють
зміст освітніх компонентів ОП, враховуючи тенденції ринку праці та сучасні практики ІТ-галузі, проте при
оновленні ОК слабко враховуються думки та пропозиції студентів. Здобувачі ВО за аналізованою ОП поінформовані
про інтернаціоналізацію ЗВО, проте не користуються укладеними угодами про академічну мобільність через
необізнаність їх щодо переваг від використання таких можливостей. Враховуючи деяку неузгодженість за
підкритеріями 4.3, 4.4, 4.5, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, ОП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Контрольні заходи регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенням про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf), Положенням про
проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів в ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf), Положенням про організацію самостійної та індивідуально-
консультативної роботи (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти
та освітньої діяльності у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), Положенням про академічну
доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Усі дисципліни ОП мають розроблені та затверджені
робочі програми та силабуси навчальних дисциплін (для денної та заочної ФН), в яких наявні чіткі, зрозумілі
критерії оцінювання результатів навчання здобувачів ВО та описані форми контрольних заходів. Всі робочі
програми та силабуси були завантажені в систему НА, вони доступні в АСУ ЗВО (http://asu.knu.edu.ua), в кабінетах
дистанційної освіти Google Classroom. Крім цього, здобувачі мають можливість ознайомитись із робочими
навчальними планами на необхідний семестр, в яких зазначено форму підсумкового контролю, на сайті ЗВО -
http://asuz.knu.edu.ua/workPlan/speciality. Студенти та випускники під час інтерв’ювання підтвердили, що з
критеріями оцінювання та формами контрольних заходів їх знайомлять на початку вивчення дисципліни – як
правило, на першому занятті (а для вибіркових освітніх компонентів – ще до їх вивчення, в процесі ознайомлення
перед вибором), а також, що критерії оцінювання всіх навчальних дисциплін є цілком зрозумілими для них.
Оцінювання якості освоєння ОП включає поточний контроль знань, проміжну й (підсумкову) атестацію здобувачів.
Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити
досягнення результатів навчання за ОП. Розклад контрольних заходів доводиться до відома здобувачів та
викладачів не пізніше як за місяць до початку екзаменів. ЕГ встановлено, що нульовий (вхідний) контроль знань не
проводиться, що зменшує можливості адаптації здобувачів з різним рівнем підготовки.

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

Наразі стандарт ВО другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки» відсутній,
проте атестація здобувачів ВО за ОП відбувається в формі прилюдного захисту кваліфікаційної роботи магістра
перед екзаменаційною комісією. Кваліфікаційна робота підтверджує здатність здобувача застосувати методи та
засоби аналізу даних, розробляти програмне забезпечення, адмініструвати інформаційні системи для впровадження
інноваційних рішень у галузях гірничодобувної, металургійної промисловості та соціально-економічної діяльності
регіону. Здобувач вищої освіти допускається до захисту кваліфікаційної роботи за рішенням засідання кафедри
АКНТ після проходження науково-дослідної практики, попереднього захисту ВКР та за наявністю протоколу
результатів проходження кваліфікаційною роботою перевірки на плагіат. Усі кваліфікаційні роботи здобувачів
обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат. Повнотекстові версії кваліфікаційних робіт будуть
зберігатись в репозитарії КНУ у відкритому онлайн-доступі (http://ds.knu.edu.ua/), як було зазначено фокус-групами
керівництва та науково-педагогічних працівників КНУ. Окремого положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) у
КНУ не розроблено. Атестація здобувачів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
«КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенням про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). На думку ЕГ, недоцільно
захист кваліфікаційної роботи магістра виносити в окремий ОК «Державний екзамен по захисту магістрів».

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.

Проведення контрольних заходів регламентоване Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про навчальний процес
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces), Положенням про порядок
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенням про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Правила проведення контрольних заходів є чіткими і
зрозумілими, що було підтверджено фокус-групою здобувачів. Повторне складання екзамену чи заліку допускається
не більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яка створюється рішенням
кафедри. Відповідно до п. 5.16. Положення про організацію освітнього процесу КНУ здобувач, який під час захисту

Сторінка 15



ВКР одержав незадовільну оцінку, відраховується з Університету як такий, що виконав навчальний план, але не
пройшов атестацію. Повторний захист ВКР дозволяється не раніше наступної атестації. Після кожної екзаменаційно-
залікової сесії формуються та оприлюднюються рейтинги студентів за успішністю – згідно із Правилами
призначення виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/100.pdf). Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами
для всіх здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку
результатів тощо) та відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінювання, оприлюдненням
строків складання контрольних заходів. Фокус-група студентів підтвердила об’єктивність екзаменаторів на
аналізованій ОП. Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться
опитування студентів, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу. Правила проведення
контрольних заходів включають врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження. Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
прописано в Положенні про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у
діяльності посадових осіб (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). У разі оскарження здобувачем
результатів проведення контрольного заходу він звертається із заявою, яка подається особисто в день процедури
проведення або оголошення результату контрольного заходу, до керівника факультету, на якому навчається.
Розпорядженням проректора з НПР і НР створюється апеляційна комісія. Апеляційна комісія розглядає заяву
здобувача й оформляє рішення у вигляді протоколу. Випадків застосування процедур врегулювання конфлікту
інтересів за ОП не було, відтак ефективність і прозорість такої процедури перевірити складно.

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.

У ЗВО існує політика щодо дотримання академічної доброчесності, яка регулюється Положенням про академічну
доброчесність у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодексом академічної доброчесності
ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Кодекс%20академічної%20доброчесності.pdf), Кодексом честі
викладача ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf), Кодексом честі студента ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). З метою унеможливлення плагіату всі кваліфікаційні роботи
проходять перевірку на плагіат із застосуванням технологічних засобів (Strikeplagiarism.com та Unicheck.com).
«Комісія з академічної етики кафедри, рекомендує ВКР до захисту, якщо: робота не містить запозичень більше 50%
1-го коефіцієнта (за умови перевірки у Strikeplagiarism.сom); робота не містить запозичень більше 5% 2-го
коефіцієнта (за умови перевірки у Strikeplagiarism.сom); робота містить не більше 25% текстових запозичень за
показником схожості (за умови перевірки у Unicheck.com); всі цитати правильно позначено; всі документи, які
цитуються, правильно відображено в списку використаних джерел; робота не містить ніяких маніпуляцій з абеткою,
заміною букв, прихованим текстом тощо», – зазначено в методичних вказівках до виконання ВКР магістра.
Здобувач має можливість протягом 3-х днів усунути виявлені недоліки щодо великої кількості неунікального тексту
у ВКР. За правилами КНУ, студент обов’язково повинен долучити до ВКР заяву про оригінальність роботи (форма
заяви наведена в Додатку 3 Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «КНУ»). Крім цього, до ВКР
долучається протокол аналізу звіту подібності Комісії з академічної етики кафедри - Додаток 2 Положення про
академічну доброчесність у ДВНЗ «КНУ». На думку ЕГ, заява студента про оригінальність роботи, а також наявність
Кодексів честі студента та викладача ДВНЗ «КНУ» є свідченням формування культури академічної доброчесності в
КНУ. Задля популяризації політики академічної доброчесності проведено вебінар «Методологія оцінки наукових і
студентських робіт з використанням антиплагіатної системи» (http://www.knu.edu.ua/novini/vebinar-metodolohiya-
ocinky-naukovyh-i-students-kyh-robit-z-vykorystannyam-antyplahiatnoi-systemy), тренінги з представниками НАЗЯВО
(2019 рік). З 24.09.20 р. по 30.09.20р. було проведено анкетування «Академічна доброчесність здобувачів вищої
освіти КНУ» серед здобувачів ВО. Інтерв'ювання показало, що студенти ознайомлені з процедурою перевірки робіт
на наявність запозичень, відповідальністю за порушення академічної доброчесності. В той же час, для «живої» ОП,
на думку ЕГ, є малоймовірним описаний у ВО факт, що «протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків
порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ОПП «Комп’ютерні науки» не виявлено».
Рекомендуємо більш критично та реалістично застосовувати прийняте Положення про академічну доброчесність та
більш критично складати відомості про самооцінювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

За правилами КНУ, здобувачі заповнюють та підписують заяву про оригінальність роботи за встановленою формою,
якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі некоректно оформлених запозичень. Крім цього, наявні
Кодекси честі студента та викладача ДВНЗ «Криворізький національний університет», що, на думку експертної
групи, формує культуру академічної доброчесності в ЗВО. Позитивною практикою є також перевірка ВКР
автоматизованими засобами Unicheck та Strikeplagiarism як з внутрішніми, так і з зовнішніми базами, а також
можливість протягом 3-х днів усунути виявлені недоліки щодо великої кількості неунікального тексту.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

ЕГ встановлено, що нульовий (вхідний) контроль знань не проводиться, що зменшує можливості адаптації
здобувачів з різним рівнем підготовки. Експертна група рекомендує проводити контроль залишків знань здобувачів
освіти, а також вхідний контроль знань з метою визначення необхідності додаткових консультацій. На думку ЕГ,
недоцільно захист кваліфікаційної роботи магістра виносити в окремий ОК «Державний екзамен по захисту
магістрів». Рекомендуємо переглянути навчальний план та ОП з цієї точки зору. Рекомендуємо обов’язково після
захисту завантажувати всі ВКР в створений репозитарій КНУ у вільний доступ. Для «живої» ОП, на думку ЕГ, є
малоймовірним описаний у ВО факт, що «протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків порушення
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ОПП «Комп’ютерні науки» не виявлено». Рекомендуємо
більш критично та реалістично застосовувати прийняте Положення про академічну доброчесність та більш
критично складати відомості про самооцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити
досягнення результатів навчання за ОП. Атестація здобувачів вищої освіти за ОП «Комп’ютерні науки» другого
(магістерського) рівня відбувається в формі прилюдного захисту кваліфікцаійної роботи магістра перед
екзаменаційною комісією. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, які забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. В студентів та викладачів
поступово формується культура академічної доброчесності, проте група забезпечення ще не готова критично та
реалістично застосовувати прийняті положення та кодекси академічної доброчесності. Отже, враховуючи деяку
неузгодженість за підкритерієм 5.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також
різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 5
з недоліками, що не є суттєвими.

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.

На думку експертної групи, академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП, є
достатньою для досягнення цілей та ПРН ОП. Аналіз кадрового складу засвідчив відповідність академічної
кваліфікації науково-педагогічних працівників тим освітнім компонентам, які вони викладають на цій ОП, зокрема,
Моркун Н.В. відповідає дисципліні «Управління інноваціями» за науковим ступенем, підвищенням кваліфікації та
публікаційною активністю, Тронь В.В. відповідає дисципліні «Інтелектуальні системи та управлінні аналізу даних»
за публікаційною активністю, Тарасова О.В. відповідає дисципліні «Психологія управлінської діяльності» за
науковим ступенем, Кузнєцов Д.І. відповідає дисципліні «Грід-системи та технології хмарних обчислень» за
науковим ступенем, Тиханський М.П. відповідає дисципліні «Сучасна теорія управління» за публікаційною
активністю, Сердюк О.Ю. відповідає дисципліні «Аналіз і реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем» за
науковим ступенем та публікаційною активністю, Пищикова О.В. відповідає дисципліні «Цивільний захист та
охорона праці в галузі» за публікаційною активністю, Рубан С.А. відповідає дисципліні «Системна інтеграція
комп’ютерних інформаційних технологій» за публікаційною активністю. Аналіз кадрового складу групи
забезпечення показав, що група забезпечення складається з 4-х працівників, 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). Попов С.О. (25%) є доктором технічних наук. Група
забезпечення у складі 3-х осіб (Попов С.О., Сердюк О.Ю., Рубан С.А.) була затверджена наказом №430 від 21.11.2019
р. на 2019-2020 н.р. До складу групи забезпечення на 2020-2021 н.р. було введено також доцента Кузнецова Д.І. У
2020-2021 навчальному році до складу групи забезпечення входять НПП Сердюк О.Ю. (гарант ОП) та Кузнецов Д.І.,
які відповідають спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за науковим ступенем, а також професор Попов С.О. та
доцент Рубан С.А., які відповідають спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» за 7-ма пунктами кадрових вимог
ліцензійних умов, як показав аналіз уточнених відомостей про цих викладачів, надісланих завідувачем випускової
кафедри на другу вимогу ЕГ щодо уточнення відомостей стосовно цих двох НПП. Викладачі, що забезпечують
дисципліни, мають відповідні навчальні та/або методичні публікації. Аналіз складу груп забезпечення показав, що
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гарант ОП та 2 члени групи забезпечення викладають обов’язкові освітні компоненти ОП – Сердюк О.Ю., Кузнєцов
Д.І., Рубан С.А. Проте проф. Попов С.О. не викладає обов’язкових ОК на аналізованій ОП.

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

Добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників проводиться за конкурсом та ґрунтується
на: законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/shares/Загальна%20інформація/nstatut_2016.pdf) та Положення про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). 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.
Експертна група вбачає за доцільне оголошувати конкурс на заміщення посад НПП з переліком вимог до
професіоналізму претендента і спроможності викладання відповідно до цілей конкретної ОП та її конкретних ОК. Це
забезпечить участь у конкурсі виключно тих претендентів, які спроможні забезпечити успішну реалізацію
конкретної освітньої програми.

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

До організації та реалізації освітнього процесу на освітній програмі «Комп’ютерні науки» другого (магістерського)
рівня вищої освіти залучаються роботодавці, що було підтверджено фокус-групами студентів та роботодавців під час
інтерв’ю. Роботодавці проводять аудиторні заняття (наприклад, фокус-група студентів запам’ятала мотиваційну
лекцію «Golang – програмування за сучасними стандартами» Олексія Хрипко, представника ІТ-компанії
Sigma.Software, яка відбулась онлайн, з використанням сервісу Google Meet, оскільки проводилась в квітні 2020 року,
під час карантину. Заступник директора з економіки та розвитку ДПІ «Кривбаспроєкт» к.т.н. Григор’єв І.Є. під час
бесіди ЕГ із роботодавцями підтвердив, що неодноразово проводив заняття з вибіркової навчальної дисципліни
«Методологія наукових досліджень». У відомостях про самооцінювання зазначено, що «для максимального
наближення програм поточної та підсумкової атестації до умов майбутньої професійної діяльності здобувачів, як
зовнішніх експертів залучають роботодавців, що є гарантією якості реалізації навчального процесу з дисципліни й
забезпечення необхідного рівня сформованості компетентностей», що було б, безумовно, позитивною практикою,
проте насправді таку практику не підтвердив жодний із запрошених на інтерв’ю 9 представників роботодавців.

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

До аудиторних занять на освітній програмі «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти
залучаються професіонали-практики – зокрема, на ОП за сумісництвом викладають професіонали-практики ІТ-
галузі - доцент Рубан С.А., старший викладач Суворов О.І, та асистент Пилипенко О.В. є практикуючими фахівцями
в сфері інформаційних технологій та за сумісництвом працюють у провідних компаніях міста: ТОВ «ІН-ФОРС»
(Пилипенко О.В.), ТОВ «Комп’ютерна академія Шаг Кривий Ріг» (Рубан С.А.), ТОВ «ГранІТ-03» (Суворов О.І.), що
доведено довідками, наданими на запит ЕГ через систему НА. Член групи забезпечення проф. Попов С.О. здійснює
консультування з питань інформатизації та комп’ютеризації виробничої та адміністративної діяльності ТОВ
«Трансмаш КР», що доведено довідкою, наданою на запит ЕГ через систему НА. Представники роботодавців
проводять як аудиторні заняття, так і бесіди зі студентами, що було відзначено і фокус-групами студентів, і фокус-
групою роботодавців.

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

Професійний розвиток викладачів регулюється Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних та науково-педагогічних працівників КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). Викладачі
випускової кафедри АКНТ проходили підвищення кваліфікації в університетах країн Євросоюзу (Моркун Н.В. -
Universidad de Granada, Spain; Рубан С.А. – Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa, Poland; KTH Royal Institute of
Technology, Sweden; Universidad de Granada, Spain; Instytut Badan i Innowacji w Edukacji, Poland; Razvojno
izobrazevalni center, Slovenia; Пищикова О.В.– Wyzsza Szkola Lingwistyczna in Czestochowa), що підтверджено
сертифікатами, наданими на запит ЕГ через систему НА. Викладачі випускової кафедри Рубан С.А., Пищикова О.В.
мають сертифікати B2, які засвідчують знання іноземної мови викладачами (сертифікати також надані на запит ЕГ
через систему НА). Викладачі ОП проходять різноманітні стажування та підвищення кваліфікації на різноманітних
онлайн-платформах, в закордонних та українських університетах, що, безумовно, позитивно впливає на якість та
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актуальність навчального контенту та посилює освітній процес за ОП. В ЗВО наявна практика підвищення
кваліфікації викладачів ОП як в інших закладах вищої освіти, так і на виробництві, а саме на ІТ-фірмах, що, на
думку експертної групи, значно посилює професійну кваліфікацію викладачів цієї ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

КНУ сприяє професійному розвитку викладачів за рахунок системи заходів, що передбачає матеріальні та моральні
заохочення та регламентується нормативно-правовою базою, зокрема, Положенням про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). Наявність
матеріального стимулювання розвитку викладацької майстерності та наукової роботи підтвердили учасники фокус-
групи викладачів та допоміжних (сервісних) структурних підрозділів під час інтерв’ю з експертною групою.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЗВО залучає професіоналів-практиків та представників роботодавців до реалізації освітнього процесу – зокрема, на
ОП за сумісництвом викладають професіонали-практики ІТ-галузі (доцент Рубан С.А., старший викладач Суворов
О.І, та асистент Пилипенко О.В. є практикуючими фахівцями в сфері інформаційних технологій та за сумісництвом
працюють у провідних компаніях міста: «Інфорс», IT STEP, ГранІТ-03, що підтверджується наданими довідками).
Викладачі ОП проходять різноманітні стажування та підвищення кваліфікації на різноманітних онлайн-
платформах, в закордонних та українських університетах, що, безумовно, позитивно впливає на якість та
актуальність навчального контенту та посилює освітній процес за ОП.

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

Проф. Попов С.О. не викладає обов’язкових ОК на аналізованій ОП. Рекомендуємо змінити таку практику і
започаткувати викладання обов’язкового ОК ОП професором Поповим С.О., оскільки, на думку ЕГ, саме члени
групи забезпечення і повинні забезпечувати освітній процес на освітній програмі, тобто обов’язково викладати
обов’язкові освітні компоненти на ОП. Експертна група вбачає за доцільне оголошувати конкурс на заміщення
посад НПП з переліком вимог до професіоналізму претендента і спроможності викладання відповідно до цілей
конкретної ОП та її конкретних ОК. Це забезпечить участь у конкурсі виключно тих претендентів, які спроможні
забезпечити успішну реалізацію конкретної освітньої програми. Рекомендуємо посилити практику проведення
аудиторних занять «зовнішніми» професіоналами, професіоналами-практики, експертами галузі. У відомостях про
самооцінювання зазначено, що «для максимального наближення програм поточної та підсумкової атестації до умов
майбутньої професійної діяльності здобувачів, як зовнішніх експертів залучають роботодавців, що є гарантією якості
реалізації навчального процесу з дисципліни й забезпечення необхідного рівня сформованості компетентностей»,
що було б, безумовно, позитивною практикою, проте насправді таку практику не підтвердив жодний із запрошених
на інтерв’ю 9 представників роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Достатньою, на думку експертної групи, є академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до
реалізації ОП. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень
їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми, що підтверджується зразковою академічною
та/або професійною кваліфікацією викладачів, задіяних до реалізації ОП. ЗВО залучає роботодавців, професіоналів-
практиків та експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу, в тому числі й до проведення
аудиторних занять, проте таких занять студенти запам’ятали дуже мало (1 лекцію від Олексія Хрипко). У відомостях
про самооцінювання зазначено, що «для максимального наближення програм поточної та підсумкової атестації до
умов майбутньої професійної діяльності здобувачів, як зовнішніх експертів залучають роботодавців, що є гарантією
якості реалізації навчального процесу з дисципліни й забезпечення необхідного рівня сформованості
компетентностей», що було б, безумовно, позитивною практикою, проте насправді таку практику не підтвердив
жодний із запрошених на інтерв’ю 9 представників роботодавців. Позитивною практикою є матеріальне
стимулювання професійного розвитку, розвитку викладацької майстерності та наукової роботи науково-
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педагогічних працівників. Враховуючи часткову узгодженість за критеріями 6.3, 6.4, голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертна група пересвідчилась у реальному використанні спеціальних матеріально-технічних ресурсів, які є
необхідними для викладання конкретних дисциплін, включених до ОП “Комп’ютерні науки”. Навчально-методичне
забезпечення освітньої програми забезпечує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних
результатів навчання. Для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання на кафедрі АКНТ
використовується 10 спеціалізованих лабораторій, які задіяні в навчальному процесі та дослідницькій діяльності ОП
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/laboratorii/). Всі комп’ютерні аудиторії мають підключення до мережі Інтернет та
забезпечені необхідним програмним забезпеченням (скан-копії ліцензійних договорів на використання ПЗ були
надані на запит ЕГ через систему НА). До процесу оновлення матеріально-технічної бази ОП залучені роботодавці.
Створено навчальний центр «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens», сучасну лабораторію
систем автоматики на основі обладнання компанії Schneider Electric. Оцінювання достатності цих ресурсів
здійснювалося експертною групою шляхом онлайн-екскурсії в реальному режимі часу по аудиторіях, де мають
заняття студенти аналізованої ОП, а також по читальному залу бібліотеки та по спортивному залу. Завідувач
випускової кафедри АКНТ наголосила на наявності їдальні з гарячими стравами, стадіону, санітарно-технічних
приміщень та гуртожитку. Матеріально-технічна база підтримується на високому рівні для досягнення очікуваних
результатів навчання. Під час бесіди ЕГ з фокус-групою студентів, останні зазначили, що, на їх думку, матеріально-
технічна база ОП на сьогодні заслуговує оцінку «відмінно» - Wi-Fi з доступом до Інтернету є по всій території
університету, в усіх комп’ютерних лабораторіях оновлена комп’ютерна та мікроконтролерна техніка,
використовується сучасне програмне забезпечення. Навчально-методичні матеріали, розроблені викладачами з
кожної навчальної дисципліни, мають практико-орієнтовний характер та знаходяться у вільному онлайн-доступі
для студентів.

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.

Під час проведення експертизи, експертна група встановила, що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
інфраструктури (бібліотека, спортивні об’єкти, конференц-зали інші допоміжні об’єкти) та інформаційних ресурсів
університету, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП, є безоплатним, що
засвідчили абсолютно всі фокус-групи під час інтерв’ю з ними. Навчальні корпуси та гуртожитки університету
підключені до мережі інтернет, зокрема за допомогою вільного Wi-Fi доступу. У вільному доступі є конференц-зали
які мають мультимедійне обладнання для проведення нарад, відкритих лекції, семінарів тощо, а також системи для
проведення відеоконференцій. Усі необхідні навчальні та нормативні матеріали знаходяться у вільному та
безкоштовному доступі для здобувачів вищої освіти та співробітників університету у бібліотеці
(http://lib.knu.edu.ua/), яка має доступ до бази даних Web of Science. Надається відкритий доступ до електронного
архіву-репозитарію (http://ds.knu.edu.ua/). Функціонують спортивні та тренажерні зали, в які і студенти, і викладачі
мають безоплатний доступ. Варто відзначити, що КНУ має укладений договір з GSuite, за рахунок чого викладачі і
студенти безоплатно використовують Google Classroom та Google Meets для організації освітнього процесу, в тому
числі й під час онлайн-навчання, спричиненого оголошеним карантином внаслідок пандемії коронавірусу.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище КНУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП, дозволяє задовольнити їх інтереси та
прагнення, що забезпечується діяльністю комплексу підрозділів. Під час акредитаційної експертизи експертна група
встановила, що в університеті приділяється увага розвитку соціальної сфери, поліпшенню побутових умов
здобувачів і співробітників: діє спортивний комплекс, їдальня, облаштовується кімната матері та дитини, існує
спортивно-оздоровчий табір у смт. Лазурне на узбережжі Чорного моря. Для забезпечення житлом студентів з
інших міст є гуртожитки. Для виявлення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища
в університеті обладнано скриньки довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також проводяться
систематичні зустрічі з представниками студентського самоврядування, опитування. Органи студентського
с а м о в р я д у в а н н я (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya) та Рада молодих вчених
(http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh) спільно з керівництвом університету працюють над створенням
комфортного освітнього середовища. Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ проводяться опитування
здобувачів та викладачів щодо виявлення рівня їх задоволеності освітнім середовищем, організаційною, освітньою,
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інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Учасники всіх фокус-груп звертали увагу на те, що в КНУ сформований
сприятливий морально-психологічний клімат. Санітарно-технічний стан приміщень, що оглядалися комісією
онлайн, переважно відповідає вимогам чинних норм та правил експлуатації.

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

Інформаційна підтримка включає у себе наявність зручної та ефективної електронної «АСУ ЗВО». Забезпечення
отримання необхідної інформації здобувачами ВО представлено через офіційний сайт випускової кафедри АКНТ
(http://aknt.knu.edu.ua/). На факультетах університету діють студентські ради, до яких безпосередньо звертаються
здобувачі в разі виникнення питань та проблем. Згідно із Правилами призначення та виплати академічних
стипендій студентам, аспірантам і докторантам КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/44.pdf), в університеті
працює стипендіальна комісія, яка призначає академічні стипендії, існує практика заохочення (додаткові бали за
участь у конференціях, спортивних змаганнях та ін.), Положення про отримання соціальної стипендії
(http://www.knu.edu.ua/stypendial-ne-zabnzpechennya/normatyvni-ddokumenty).За результатами інтерв’ювання
здобувачів та НПП зроблено висновок, що вони ознайомлені з існуючими заходами вирішення конфліктів та
протидії корупції (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) та питань етики та академічної доброчесності
(проведено тренінги з представниками НАЗЯВО у 2019р.), спрямованими на забезпечення здорових і безпечних
умов освітньо-виховного процесу. Взаємозв’язки студентів із ЗВО з організаційних та адміністративних питань
переважно реалізуються через кураторів академічних груп, працівників кафедр і деканатів, через студентське
самоврядування та/або через офіційний сайт, а також з використанням скриньки довіри
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Здобувачі вищої освіти цієї ОП підтвердили, що освітня та інформаційно-
консультативна підтримка реалізується здебільшого через дистанційні комплекси навчально-методичного
забезпечення завдяки їх вільному онлайн-доступу (середовища Moodle, Google Classroom). КНУ надає доступ
здобувачам вищої освіти до наукометричної бази Web of Science. На зустрічі із фокус-групою студентського
самоврядування ЕГ пересвідчилась у ефективності студентської ради та її постійній участі у підтримці, соціальній
діяльності та забезпеченні захисту прав та інтересів здобувачів.

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

На ОП «Комп’ютерні науки» приклади навчання осіб з особливими потребами станом на жовтень 2020 року
відсутні. Але університет створює умови для забезпечення осіб з особливими освітніми потребами реалізувати право
на навчання: згідно із наказом КНУ від 25.05.2018 року № 268 «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf), за кожним із навчальних корпусів призначено відповідальну особу,
на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до території університету особам з особливими освітніми
потребами; спільно з ГО «КРИВОРІЗЬКА ФУНДАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО» створюється у головному корпусі
університету кімната матері та дитини. Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами (в тому
числі вагітних студенток та працюючих студентів) можуть бути використані технології дистанційного навчання
(Google Classroom, Moodle). Проте наразі відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення, відсутня
версія сайту КНУ для людей з вадами зору. Рекомендуємо якомога швидше забезпечити таку інфраструктуру для
людей з особливими потребами.

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

Як засвідчили учасники всіх фокус-груп, освітня діяльність університету базується на принципах дотримання
демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності,
недискримінації, відкритості та прозорості. За результатами інтерв’ювання здобувачів та НПП зроблено висновок,
що вони ознайомлені з існуючими заходами вирішення конфліктів та протидії корупції – зокрема, з
Антикорупційною програмою ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2018-2020 роки
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf), Планом заходів по запобіганню та протидії корупції у КНУ на 2020
рік (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/77.pdf), Пам’яткою щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Антикорупція/памятка%202020.pdf), Положенням про
порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), Кодексом честі студента КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf) та викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf).
Політика КНУ в питаннях корупції сповідує нульову толерантність. В університеті працює юридичний відділ. Серед
здобувачів вищої освіти проведено соціологічне дослідження на тему: «Ефективність урегулювання конфліктних
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ситуацій щодо сексуальних домагань, дискримінації та корупції» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/anketuvannya-studentiv). Рекомендуємо створити соціально-психологічну
службу підтримки здобувачів та НПП ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Позитивною практикою є наявність матеріалів навчальних дисциплін у вільному для студентів онлайн-доступі
(Google Classroom). Сильною стороною ОП є розвинута інфраструктура та матеріально-технічна база із безоплатним
доступом для студентів та викладачів. Студенти мають можливість користування Wi-Fi з доступом до Інтернету на
всій території університету. Позитивною практикою є доступ здобувачів до наукометричної бази Web of Science,
який, на думку експертів, значно підвищує якість кваліфікаційних робіт. Облаштовується кімната матері та дитини.
Позитивною практикою є затверджена та діюча «Антикорупційна програма КНУ», наявність онлайн-скриньки
довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), а також сповідування нульової толерантності до проявів корупції.

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

Наразі відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення, відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами
зору. Рекомендуємо якомога швидше забезпечити таку інфраструктуру для людей з особливими потребами. До
створення відповідної інфраструктури (пандусів, ліфтів тощо), рекомендуємо ставити заняття для груп, в яких
навчаються здобувачі з обмеженими фізичними можливостями, на 1-х поверхах навчальних корпусів. Рекомендуємо
створити соціально-психологічну службу підтримки здобувачів та НПП ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група пересвідчилась у реальній відповідності матеріально-технічних ресурсів цілям та результатам
навчання ОП, що аналізується. КНУ має розвинуту інфраструктуру та матеріально-технічну базу із безоплатним
доступом для студентів та викладачів. Освітнє середовище КНУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП,
дозволяє задовольнити їх інтереси та прагнення. ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. В університеті починають створювати умови для
осіб з особливими освітніми потребами, проте наразі відсутня інфраструктура для маломобільних груп населення,
відсутня версія сайту КНУ для людей з вадами зору. Освітня діяльність університету базується на принципах
дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності,
толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. Політика КНУ в питаннях корупції сповідує нульову
толерантність. Враховуючи деяку неузгодженість за підкритерієм 7.5, голістичний підхід в оцінюванні,
релевантність фактів і їх контексту, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з
недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про
організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Під час експертизи з’ясовано, що ЗВО дотримується вказаних у
положенні процедур. Освітньо-професійну програму для другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки було розроблено у 2019 році (протокол вченої ради університету №7 від
26.02.2019 р.) і введено в дію наказом ректора ДВНЗ «КНУ» від 04.03.2019 №91. ОПП «Комп’ютерні науки» було
оновлено й затверджено вченою радою університету від 14.05.2020 р. (протокол №7), введено в дію наказом ректора
КНУ від 15.05.2020 №163. Перегляд ОП «Комп’ютерні науки» здійснюється щорічно з урахуванням пропозицій
учасників освітнього процесу – роботодавці залучаються до цього перегляду за допомогою круглих столів та
анкетування, академіспльнота – за рахунок анкетування та участі в засдіання кафедр та вчених рад, а студенти – за
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допомогою анкетування. Аналіз затверджених ОП 2019 та 2020 року показав, що відсутнє формальне погодження
ОП (та навчального плану) з гарантом ОП. Рекомендуємо переглянути цю практику, оскільки гарант – ключова
особа при акредитації ОП.

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 ВО активно не залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та не поінформовані про таку
можливість, що підтвердили фокус-групи студентів та випускників під час бесіди. Студентське самоврядування
залучається до перегляду ОП тільки опосередковано – в процесі затвердження змін до ОП на вчених радах
факультету та університету. В КНУ проводиться анкетування здобувачів з питань щодо визначення рівня
задоволеності здобувачів цілями, результатами та умовами навчання на ОП. Учасники фокус-груп студентів та
студентського самоврядування підтвердили свою участь у таких анкетуваннях. Студентів не залучають до активних
форм обговорення та перегляду ОП – на засіданнях кафедри, круглих столах тощо. Під час інтерв’ювання
студентської фокус-групи експертній групі стало відомо, що студенти потоку 2019 року висловлювали побажання
про збільшення кількості практичних та лабораторних занять, яке не було враховано при викладанні професійних
дисциплін для потоку 2020 року, що підтверджується порівняльним аналізом навчальних планів 2019 (наданий на
запит ЕГ в системі НА) та 2020 років. На сайті кафедри не реалізована можливість обговорення діючої ОП або
проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату, що теж позбавляє студентів можливості висловити свою думку у
прийнятний для них час і побачити реакцію гаранта на висунуті пропозиції.

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

За результатами інтерв’ювання фокус-групи роботодавців стало зрозуміло, що роботодавці активно залучені до
процесу перегляду освітньої програми, що підвищує цінність і актуальність такої ОП саме з точки зору
конкурентоздатності її майбутніх випускників на ринку праці. Роботодавці запрошуються на круглі столи та
анкетуються з питань обговорення та перегляду освітніх програм. Прикладом залучення роботодавців до
проєктування ОП є, зокрема, впровадження ОК «Грантрайтинг», «Методологія наукових досліджень» на вимогу
роботодавців, щоправда, ці ОК введені для вивчення як вибіркові. Представники роботодавців залучаються також і
до рецензування освітніх програм – на ОП надано рецензії-відгуки роботодавцями: компанією «АрселорМіттал
Кривий Ріг», ТОВ «ІН-ФОРС», компанією «ЕкоДім» (ФОП Лисенко М.В.), ТОВ «Тансмаш КР», Управління розвитку
підприємництва ВК Криворізької міської ради, ДП ДПІ «Кривбаспроєкт». Роботодавці розповіли ЕГ про ідею
створення інформаційного майданчика для студентів з представниками реального бізнесу, що, на думку ЕГ, є
позитивною практикою, яка дасть можливість тісного зв’язку студентів із потенційними роботодавцями та
провідними фахівцями галузі. Рекомендуємо керівництву ЗВО та менеджменту випускової кафедри надати
підтримку реалізації та впровадженню цієї ідеї. Проте на сайті кафедри не реалізована можливість обговорення
діючої ОП або проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату, що позбавляє роботодавців можливості висловити свою
думку у прийнятний для них час і побачити реакцію гаранта та групи забезпечення на висунуті пропозиції.

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

Одним з інструментів комунікації з випускниками є Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), який здійснює
моніторинг кар’єрного шляху всіх випускників університету. Як засвідчили завідувач кафедри та НПП кафедри,
випускова кафедра також тісно співпрацює із своїми випускниками, цікавиться їх здобутками, проте наразі кафедра
АКНТ здійснювала випуски тільки за іншими спеціальностями («Управління проєктами» та «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології»), а за спеціальністю «Комп’ютерні науки» жодного випуску здійснено не було,
відтак зустріч із фокус-групою випускників не проводилась.

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

Моніторинг якості освітнього процесу відбувається відповідно до Положення про моніторинг якості освіти та
освітньої діяльності у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf).
Внутрішнім забезпеченням якості освітньої програми займається Центр забезпечення якості вищої освіти та
внутрішнього аудиту Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf),
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який координує дії з підготовки, організації, супроводу 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. Вчасність реагування внутрішньої
системи забезпечення якості на виявлені недоліки в освітній програмі, згідно із визначеними у положенні
термінами і процедурами, дещо порушена на ОП - студенти потоку 2019 року висловлювали побажання про
збільшення кількості практичних та лабораторних занять, яке не було враховано при викладанні професійних
дисциплін для потоку 2020 року, що підтверджується порівняльним аналізом навчальних планів 2019 (наданий на
запит ЕГ в системі НА) та 2020 років. Між тим часті зміни вимог ринку праці для фахівців цієї ОП показують
доцільність постійного моніторингу та оперативного реагування на недоліки у змісті навчання за програмою та в
процесі освітньої діяльності.

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, відтак зауваження попередніх
акредитацій відсутні.

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

За результатами спілкування з фокус-групами встановлено, що обговорення якості освіти відбувається на
кафедральному, факультетському та університетському рівнях, як правило у формі засідань кафедри, рад
факультету та університету, а також круглих столів для зустрічі із роботодавцями. Проте існує недостатність
залученості до таких обговорень основних стейкхолдерів – здобувачів ВО. Здобувачі залучаються до розвитку ОП
тільки через анкетування (причому анкети студентів передбачають, в основному, відповіді типу «так», «ні» і не
передбачають відповідей відкритого типу; на думку ЕГ, такі анкети є неінформативними, оскільки не показують
напрямку покращення, вдосконалення різних аспектів освітнього процесу за ОП), а також опосередковано – через
участь представників студентського самоврядування у вчених радах факультетів, університету. На думку ЕГ,
наявність та функціонування Центру забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту Криворізького
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf), проведення заходів, спрямованих на
розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, зокрема, анкетувань вказує на впевнені кроки
щодо формування культури якості в ЗВО. Однак комплексна оцінка експертною групою освітнього середовища
засвідчує існування резервів для покращення існуючої культури якості в КНУ. Наприклад, ЕГ рекомендує викладати
результати анкетування у вигляді інфографіки у вільний доступ на сайті ЗВО, а також більш ретельно враховувати ці
результати при розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою є те, що роботодавці активно залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших
процедур забезпечення її якості як партнери (шляхом участі у круглих столах та проведення анкетувань), що
полягає у введенні нових вибіркових освітніх компонентів на прохання роботодавців. Позитивним є функціювання
Центру сприяння працевлаштуванню. Позитивною практикою є функціювання в КНУ Центру забезпечення якості
вищої освіти та внутрішнього аудиту. Роботодавці розповіли ЕГ про ідею створення інформаційного майданчика
для студентів з представниками реального бізнесу, що, на думку ЕГ, є позитивною практикою, яка дасть можливість
тісного зв’язку студентів із потенційними роботодавцями та провідними фахівцями галузі. Рекомендуємо
керівництву ЗВО та менеджменту випускової кафедри надати підтримку реалізації та впровадженню цієї ідеї.

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

Слабкою стороною ОП є той факт, що здобувачі ВО слабко залучаються до процесу періодичного перегляду ОП - в
основному опосередковано (через представників органів студентського самоврядування у вчених радах, а також
через опитування). Рекомендуємо активніше залучати здобувачів як партнерів під час перегляду ОП, налагодити з
ними більш активний діалог з метою врахування їх пропозицій. Під час інтерв’ювання студентської фокус-групи
експертній групі стало відомо, що студенти потоку 2019 року висловлювали побажання про збільшення кількості
практичних та лабораторних занять, яке не було враховано при викладанні професійних дисциплін для потоку 2020
року, що підтверджується порівняльним аналізом навчальних планів 2019 (наданий на запит ЕГ в системі НА) та
2020 років. Рекомендуємо оперативно відреагувати на налані пропозиції студентів. Відсутнє формальне погодження
ОП (та навчального плану) з гарантом ОП. Рекомендуємо переглянути цю практику, оскільки гарант – ключова
особа при акредитації ОП. На сайті кафедри або ЗВО не реалізована можливість обговорення діючої ОП або проєкту
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нової ОП у вигляді форуму/чату, що позбавляє студентів та роботодавців можливості висловити свою думку у
прийнятний для них час і побачити реакцію гаранта на висунуті пропозиції. Слабкою стороною ОП є факт
врахування пропозицій роботодавців лише при формуванні вибіркових ОК – на думку ЕГ, варто враховувати
пропозиції і роботодавців, і студентів, ів майбутньому випускників при підборі та формуванні змісту обов’язкових
О К . Рекомендуємо удосконалити зміст анкет для стейкхолдерів – рекомендуємо не обмежуватися відповідями
«так/ні», а додати поля для розширеної відкритої відповіді, щоб у подальшому бачити вектор для покращення
якості ОП. Крім цього, рекомендуємо аналітичні результати проведеного анкетування представити на офіційному
сайті ЗВО, а групі забезпечення ОП врахувати отримані результати під час її наступного перегляду.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Гарант та група забезпечення ОП дотримуються визначених ЗВО процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Здобувачі вищої освіти активно не залучаються до
процесу періодичного перегляду ОП та не поінформовані про таку можливість. Роботодавці активно залучені до
процесу перегляду освітньої програми, що підвищує цінність і актуальність такої ОП саме з точки зору
конкурентоздатності її майбутніх випускників на ринку праці. Випусків ОП «Комп’ютерні науки» наразі не було.
Вчасність реагування внутрішньої системи забезпечення якості на виявлені недоліки в освітній програмі, згідно із
визначеними у положенні термінами і процедурами, частково порушена на ОП. Зауваження попередніх акредитацій
відсутні. Наразі відбувається впевнене формування культури якості в ЗВО, однак комплексна оцінка експертною
групою освітнього середовища засвідчує існування резервів для покращення існуючої культури якості в КНУ.
Враховуючи деяку неузгодженість за підкритеріями 8.2, 8.5 та 8.7, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність
фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають Критерію 8 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Експертна група встановила, що правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього
процесу, є доступними на сайті ЗВО, чіткими, зрозумілими та визначаються документами, вказаними у самоаналізі:
Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); Положення
про організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf); Правила внутрішнього розпорядку ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF); Правила прийому до Криворізького
національного університету у 2020 році (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu); Положення про академічну
доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). В
цих документах викладені основні аспекти організації освітнього процесу, де дано чітке і зрозуміле роз’яснення
стосовно правил та обов’язків всіх учасників освітнього процесу в КНУ. Документи, які регулюють права та обов’язки
усіх учасників освітнього процесу, а також інша інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у
відкритому доступі на офіційному сайті КНУ в розділі «Нормативна база» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza).
У цілому цих правил та процедур послідовно дотримуються гарант та група забезпечення під час реалізації освітньої
програми «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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.

На поточний момент проєкт ОП Комп'ютерні науки (2019 рік) на сайті відсутній, аналогічно відсутній і проєкт ОП
Комп'ютерні науки (2020 рік). ЗВО трактує такі дії, як те, що ОП вже затверджена, і є на сайті за посиланням
http://aknt.knu.edu.ua/studentu/osvitnio-profesiini-programy/. Тому усі зацікавлені сторони можуть надсилати
зауваження та пропозиції на юридичну адресу Університету (http://www.knu.edu.ua/rekvizyty); офіційну електронну
адресу Університету; електронні адреси відповідних структурних підрозділів (http://www.knu.edu.ua/dovidnyk-e-
mail-adres), випускової кафедри (http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/kontakti/) або використати Скриньку довіри
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). На сайті випускової кафедри викладено наразі проєкт ОНП 3-го рівня
спеціальності 151 АКІТ для обговорення (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/osvitno-naukova-programa/,
http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/proekt-onp-151-phd_2020.pdf), що засвідчує готовність викладачів
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кафедри до позитивних змін. Представник навчально-методичного відділу КНУ під час інтерв’ю запевнила ЕГ, що
викладення проєктів ОП на сайт перед їх затвердженням буде обов’язковою вимогою, і в найближчий час ця вимога
буде додана у відповідне Положення. На сайті кафедри або ЗВО не реалізована можливість обговорення діючої ОП
або проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату, що позбавляє студентів та роботодавців можливості висловити свою
думку у прийнятний для них час і побачити реакцію гаранта на висунуті пропозиції. Рекомендуємо обов’язково
викладати проєкти ОП на сайт ЗВО та підвищити транспарентність процесу обговорення зауважень у фокус-групах
стейкхолдерів.

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.

ОП розміщено у публічному доступі: на сайті університету - http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-
mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Навчання/Освітні%20програми/освітні%20програми/магістри/ОПП%20КН-
м%20122%202020.pdf, на сайті кафедри - http://aknt.knu.edu.ua/studentu/osvitnio-profesiini-programy/. У освітній
програмі відображено загальну інформацію, загальні та фахові компетентності, перелік освітніх компонент,
програмні результати навчання, форми підсумкового контролю за компонентами, структурно-логічну схему
освітньої програми тощо. Обсяг інформації по ОП, що оприлюднена на сайті, є достатнім для зацікавлених
роботодавців, а також для того, щоб забезпечити можливість потенційним абітурієнтам зробити свідомий вибір
щодо вступу на цю програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними на сайті
ЗВО, чіткими, зрозумілими та визначаються документами вказаними у самоаналізі. ЗВО своєчасно оприлюднює на
своєму офіційному сайті інформацію про освітню програму в обсязі, достатньому для інформування відповідних
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

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

Рекомендуємо викласти у вільний онлайн-доступ повнотекстові ВКР здобувачів ОП після їх захисту, а також зведені
аналітичні результати проведених анкетувань студентів. На сайті кафедри та/або ЗВО не викладено проєктів
реалізованих ОП 2019 та 2020 років для обговорення, не реалізована можливість обговорення діючих ОП або
проєкту нової ОП у вигляді форуму/чату, що позбавляє студентів та роботодавців можливості висловити свою думку
у прийнятний для них час і побачити реакцію гаранта на висунуті пропозиції. Рекомендуємо обов’язково викладати
проєкти ОП на сайт ЗВО та підвищити транспарентність процесу обговорення зауважень у фокус-групах
стейкхолдерів. Слабкою стороною є відсутність вільного доступу до аналітики щодо проведених анкетувань різних
груп стейкхолдерів. Рекомендуємо аналітичні результати проведених анкетувань представляти на офіційному сайті
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Документи, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу є легкодоступними та переважно
чіткими і зрозумілими та знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті КНУ. На поточний момент проєкт
ОП Комп'ютерні науки (2019 рік) на сайті відсутній, аналогічно відсутній і проєкт ОП Комп'ютерні науки (2020 рік).
На сайті кафедри або ЗВО не реалізована можливість обговорення діючої ОП або проєкту нової ОП у вигляді
форуму/чату, що позбавляє студентів та роботодавців можливості висловити свою думку у прийнятний для них час і
побачити реакцію гаранта на висунуті пропозиції. На сайті ЗВО своєчасно опублікована затверджена вченою радою
освітня програма «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка містить інформацію,
достатню для зацікавлених роботодавців, а також для того, щоб забезпечити можливість потенційним абітурієнтам
зробити свідомий вибір щодо вступу на ОП, Враховуючи деяку невідповідність підкритерію 9.2, голістичний підхід в
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оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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
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Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Зміст Відомостей про самооцінювання ЗВО не повністю відображає реальний стан функціонування ОП в ЗВО у
контексті відповідності ОП критеріям акредитації. Експертна група хоче зазначити, що в описі Критерію 1 у
Відомостях про самооцінювання має місце помилка у реченні – «ОПП «Комп’ютерні науки» було оновлено й
затверджено згідно з рішенням вченою ради університету від 14.05.2020 р. (протокол No7), введено в дію наказом
ректора від 29.12.2018 р. за №556». Насправді, як встановлено ЕГ під час інтерв’ю та вивчення документів, ОПП
«Комп’ютерні науки» введено в дію наказом ректора КНУ від 15.05.2020 №163. Крім цього, ЕГ рекомендує внести
зміни до ОП - згідно із Постановою КМУ від 25.06.2020 №519 магістерський рівень відповідає 7 рівню НРК, а в
аналізованій ОП зазначено відповідність 8-му рівню НРК України. Деяка частина позитивних практик і сильних
сторін ОП не була представлена у Відомостях про самооцінювання й була встановлена експертною групою під час
виїзду. Так, наприклад, роботодавці розповіли ЕГ про ідею створення інформаційного майданчика для студентів з
представниками реального бізнесу, що, на думку ЕГ, є позитивною практикою, яка дасть можливість тісного зв’язку
студентів із потенційними роботодавцями та провідними фахівцями галузі. Спілкування із викладачами,
студентами та роботодавцями підтверджує їх лояльність та налаштованість на співпрацю і розвиток ЗВО та
можливість і бажання розвитку ОП. Завідувач випускової кафедри (яка представляла ОП замість гаранта, яка під
час акредитації перебувала на лікарняному) та члени групи забезпечення мають активну позицію щодо
забезпечення якості освітнього процесу та позитивно реагували на зауваження та рекомендації експертної групи.
Загалом, як було відзначено експертами вище, освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідає всім Критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм з недоліками, які не є
суттєвими (рівень В). В цілому освітня програма має перспективи для подальшого існування, розвитку та
удосконалення в майбутньому.

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
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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

Говорущенко Тетяна Олександрівна

Члени експертної групи

Гнатушенко Вікторія Володимирівна

Бокшо Каріна Емеріхівна
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