
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 42102 Професійна освіта (Цифрові технології)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 015 Професійна освіта

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 42102

Назва ОП Професійна освіта (Цифрові технології)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Cпеціальність 015 Професійна освіта

Cпеціалізація (за наявності) 015.39 Цифрові технології

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Квасник Ольга Віталіївна, Заїка Артем Олексійович, Семеніхіна Олена
Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.09.2021 р. – 29.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/gECos2W

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/1ECQ1qg

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

Освітньо-професійна програма “Професійна освіта (Цифрові технології)” (далі - ОПП) є унікальною для регіону та
реалізується в Криворізькому національному університеті (далі - Університет) з 2020 року. Успішність підготовки
фахівців за ОПП забезпечують достатня матеріально-технічна база, а також потужний викладацький склад, який
використовує традиційні й інноваційні методики в навчанні майбутніх фахівців. Орієнтація адміністрації
Університету на постійну співпрацю зі стейкґолдерами обумовлює формування у випускників достатнього рівня
практико-орієнтованих знань та вмінь для успішної професійної самореалізації. Ініційовані на рівні Університету
гостьові лекції, тренінги та майстер-класи від роботодавців і фахівців-практиків забезпечують усвідомлення
випускниками особливостей майбутньої професійної діяльності та забезпечують впевненість студентів в успішному
кар'єрному зростанні. Велика кількість договорів про співпрацю із закордонними освітніми установами
уможливлює академічну мобільність здобувачів вищої освіти та одержання ними подвійного диплому.
Адміністрацією Університету морально і матеріально підтримується професійна активність професорсько-
викладацького складу випускової кафедри. Загалом дана ОПП відповідає всім критеріям оцінювання якості
освітньої програми. Її розвиток вбачається у підсиленні можливостей побудови студентами індивідуальної освітньої
траєкторії та збільшенні кількості обов’язкових освітніх компонентів, пов’язаних з цифровими технологіями
загалом і в галузі освіти, зокрема.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

співпраця з великою кількістю закладів фахової передвищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної)
освіти; постійні зв'язок і спілкування з роботодавцями, залучення їх до читання гостьових лекцій, тренінгів і
майстер-класів; потужна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється та відповідає запитам стейкґолдерів;
впровадження для віртуальної підтримки роботи Університету системи АСУ “ЗВО”, яка спрощує доступ до його
електронних ресурсів, у т.ч. доступ до онлайн-занять, що позитивно впливає на якість організації освітнього
процесу; потужний професійно активний викладацький склад; наявність на ОПП переможців Всеукраїнських
конкурсів студентських наукових робіт; ініціювання роботи Асоціації роботодавців для супроводу ОПП та
забезпечення її сталого розвитку

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

поблочний вибір дисциплін; фіксація у матрицях ОПП відповідності вибіркових компонентів та результатів
навчання, коли про вибір студента наперед нічого не відомо; відсутність у вільному доступі (доступ тільки через е-
кабінет) анотацій до вибіркових дисциплін; відсутність на рівні Університету чітких структурованих процедур
моніторингу рівня професіоналізму викладачів; відсутність 100%-го покриття Wi-Fi на території Університету;
відсутність безкоштовного доступу до мережі Інтернет в гуртожитках Університету. Рекомендовано: відійти від
блочного на користь широкого вибору вибіркових освітніх компонентів для уможливлення побудови індивідуальної
освітньої траєкторії студентів даної ОПП; видалити з матриць відповідності вибіркові компоненти і відповідно
оновити структурно-логічну схему; надати у вільний доступ анотації до ВК; розробити на рівні Університету чіткі
структуровані процедури моніторингу рівня професіоналізму викладачів; збільшити Інтернет-покриття території
Університету; передбачити в гуртожитках зони безкоштовного доступу до мережі Інтернет.

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.

ОПП (https://cutt.ly/AEU3Zvf) своїми цілями передбачає формування компетентностей із психолого-педагогічних та
цифрових технологій задля соціальної і професійної стійкості й мобільності випускників на ринку праці та
отримання ними вищої професійної освіти задля успішного розроблення і подальшого впровадження
інформаційно-цифрових технологій у професійну (виробничу) діяльність. Зазначена мета корелює з місією
Університету, яка зафіксована у його Стратегії (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), а саме: “підготовка
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної
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відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового
потенціалу...”. ОПП є унікальною для регіону і фокусується на інтеграції знань двох галузей (професійна освіта та
цифрові технології), що уможливлює підготовку до розроблення й упровадження освітніх цифрових технологій
задля створення новітніх педагогічних систем та використання цифрових технологій у проєктній і виробничій
діяльності. Цілі даної ОПП є досяжними в межах Університету, відповідають спеціальності 015 Професійна освіта
(Цифрові технології) та уможливлюють розвиток самої ОПП у стратегічних для Університету напрямах.

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

Цілі ОПП (https://cutt.ly/AEU3Zvf) та ПРН, що в ній зафіксовані, визначаються з урахуванням думки стейкґолдерів,
що підтверджено: на зустрічі з роботодавцями - підтверджено їхню задоволеність як сформульованими цілями та
програмними результатами професійної підготовки випускників, так і підготовленістю студентів, що приходять на
практику в різні заклади фахової передвищої та професійно-технічної освіти; наявними відгуками про ОПП від
зовнішніх стейкголдерів В.Горшкова (Гірничо-електромеханічний фаховий коледж, директор), О.Посохова
(Гірничий фаховий коледж КНУ, директор), В.Дубінецького (Автотранспортний фаховий коледж КНУ, директор),
де зафіксовано досяжність сформульованих в ОПП цілей і програмних результатів навчання; погодженням ОПП
Асоціацією роботодавців (представник Асоціації - Т.Стойчик); наявністю в групі розробників викладачів випускової
кафедри, які мають відповідну професійну підготовку за спеціальністю 13.00.04 (Теорія і методика професійної
освіти). На запит експертної групи (далі - ЕГ) були надані протоколи засідань кафедри, в яких зафіксовано
пропозиції зацікавлених сторін щодо вдосконалення ОПП для забезпечення успішного формування потрібних
результатів навчання (запит 7): посилити практичну підготовку через збільшення обсягів педагогічної практики
(пропозиція В.Дубінецького та О.Посохова, протокол №4 від 20.11.2020) - враховано в ОПП 2021 року (було 7,5
кред., стало 20 кред.); забезпечити формування навичок розв'язування професійно орієнтованих завдань через
внесення до блоку нормативних дисциплін ОК “Управління цифровими проєктами в професійній освіті” (за
пропозиціями магістрантів та представників студентського самоврядування, що підтримані представником Асоціації
роботодавців Т.Стойчик, протоколи №4 від 20.11.2020 та №2 від 17.09.2020) - враховано в ОПП 2021 року як
обов'язковий ОК6 (6 кред.). Зазначені пропозиції обговорювалися на засіданнях випускової кафедри та одноголосно
погоджені до впровадження. Для залучення студентів до процедури вдосконалення ОПП проведено вебінар «Роль
здобувачів освіти у забезпеченні якісного навчання за освітньою програмою» (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2066)
та ініційовано Telegram-канал для вивчення пропозицій студентів-випускників даної ОПП
(https://t.me/joinchat/sJ5L1k4t9vM3YWQy), про що зазначено на зустрічах з гарантом та НПП, а також у звіті про СО.

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 ОПП (https://cutt.ly/AEU3Zvf) та ПРН враховують тенденції розвитку спеціальності, що підтверджується
впровадженням результатів дисертаційних досліджень викладачів у галузі професійної освіти (зокрема, Т.Стойчик,
яка досліджувала підготовку кваліфікованих робітників гірничого профілю в контексті реформування системи
освіти, а сьогодні залучена до групи розробників ОПП і викладає ОК5, пов’язаний з власним дослідженням).
Врахування тенденцій розвитку ринку праці в даній ОПП засвідчується попитом на фахівців, які одночасно
знаються на ІТ та психолого-педагогічних технологіях навчання молоді. На початку 2020 р., як зазначила гарант,
були досліджені тенденції розвитку спеціальності через спілкування з роботодавцями. У ході зустрічей вивчалися
думки останніх для уточнення формулювань цілей та ПРН з огляду на потреби спеціальності 015 Професійна освіта
(з ПРН - ФК6, ФК9, ФК11 тощо) та ринку праці (з мети - “формування компетентностей, що сприяють соціальній і
професійній стійкості та мобільності випускника…”). В ОПП враховано галузевий і регіональний контекст, що
підтверджується унікальністю даної ОПП для регіону та наявністю попиту на випускників даної ОПП від закладів
фахової передвищої освіти, що підтверджено на фокус-зустрічі. Зі слів гаранта в ОПП враховано досвід вітчизняних
ЗВО (НПУ М.П.Драгоманова та Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу в частині формування ПРН у галузі
ІТ; УІПА та ТНПУ імені В.Гнатюка в частині формування психолого-педагогічних компетентностей), а також
закордонних (зокрема, проаналізовано рамки цифрових компетентностей, що визначені Кембріджським
університетом для ІТ-фахівців та які використані як основа для формування цифрової компетентності майбутніх
випускників даної ОПП). Врахування результатів проведеного аналізу в межах ОПП робить її конкурентоздатною
для регіону та країни в цілому.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/20/015_profesiyna_osvita_mahistr.pdf) введено в дію з 2020-2021 н.р. ОПП
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процедуру затвердження почала з лютого 2020 р. (протокол засідання випускової кафедри №7 від 18.02.2020), а
тому базувалася на Тимчасовому Стандарті (прийнятий для Університету) та НРК, про що зазначено в звіті про СО
та на резервній зустрічі. Проте слід відзначити кореляцію зафіксованих програмних результатів навчання у
затвердженому Стандарті вищої освіти за даною спеціальністю та очікуваними результатами в ОПП
(https://cutt.ly/AEU3Zvf): маємо повну ідентичність із ЗК1-ЗК8; сильну кореляцію\подібність між парами СК1 і ФК1,
СК3 і ФК2, СК5 і ФК3, СК2 і ФК5, СК6 і ФК7, СК4 і ФК10, а також для результатів навчання між Стандартом і ОПП
відповідно РН1 і РН1; РН2 і РН12, РН3\РН4 і РН2, РН5 і РН10; РН6 і РН5; РН7 і РН6; РН9 і РН8; помірну кореляцію
між СК7 і ФК4; РН8 і РН7. Також слід зазначити про наявність в ОПП: - спеціалізованих для галузі ІТ програмних
результатів: ФК6 “Здатність планувати та виконувати наукові-експериментальні дослідження у галузі професійної
освіти засобами цифрових технологій”, ФК8, ФК9, РН9, РН11; - спеціалізованих для управлінської діяльності
результатів: ФК11 “Здатність до управління освітніми системами різних форм власності та різної правової форми з
урахуванням специфіки їх функціонування”, РН4 “Вибудовувати власний імідж успішного менеджера та імідж
закладу освіти; застосовувати ефективні управлінські моделі та технології у професійній діяльності”; -
спеціалізованих для викладацької діяльності результатів: РН13 “Розробляти і викладати спеціальні дисципліни з
професійної освіти, здійснювати самооцінку педагогічної діяльності” і РН14 “Розробляти сучасні методики
навчання, а також здійснювати ефективне та об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти”.
Матриці відповідності коректно відбивають зіставлення планованих результатів навчання (ЗК, ФК, РП) з освітніми
компонентами (обов'язкові ОК), що свідчить про можливість при опануванні ОПП досягти результатів Стандарту
вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта. На думку ЕГ, при перегляді ОПП у 2021 році було можливим
переформулювання планованих результатів навчання у відповідності до прийнятого Стандарту вищої освіти із
фіксацією також і унікальних для даної ОПП результатів.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

залученість стейкґолдерів до процесу вдосконалення ОПП (роботодавці, студенти, випускники, академічна
спільнота); урахування досвіду провідних ЗВО України при формулювання результатів навчання; урахування
регіональних потреб у випускниках даної ОПП з акцентом на цифрові технології та навчання їх використовувати у
професійній діяльності.

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

До слабких сторін віднесено базування ОПП на Тимчасовому Стандарті та відмова при перегляді ОПП редакції 2021
року переформулювати плановані результати навчання у відповідності до прийнятого Стандарту вищої освіти.
Рекомендовано змінити формулювання планованих результатів навчання у відповідності до прийнятого Стандарту
вищої освіти і водночас залишити\зафіксувати унікальні для даної ОПП результати навчання.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП в цілому відповідає критерію 1. ОПП орієнтована на потреби регіону в кадрах, які здатні одночасно працювати
в ІТ-галузі та в галузі професійної освіти. Для розвитку ОПП залучаються усі зацікавлені сторони, плановані
компетентності сформульовані з урахуванням аналізу подібних програм, що пропонуються провідними ЗВО
України. Водночас програмні результати навчання, зафіксовані в ОПП, мають формулювання, що відмінні від вимог
прийнятого Стандарту вищої освіти для спеціальності 015 Професійна освіта, хоча й корелюють з ними.

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).

ОПП (https://cutt.ly/AEU3Zvf) розрахована на 90 кред., з яких на дисципліни загальної підготовки відведено 8 кред.
(9%), на дисципліни професійної підготовки - 24 кред. (27%), на практичну підготовку - 20 кред. Зазначені обсяги
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відповідають вимогам Стандарту (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/20/015_profesiyna_osvita_mahistr.pdf), де зазначено, що не менше ніж 35%
обсягу програми має бути спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю (в даній ОПП - 36%)
та 20 кред. відведено на практику. На виконання магістерського дослідження відведено 10 кред, що також
узгоджується з вимогами Стандарту. Обсяг вибіркової компоненти складає 28 кред. (31%).

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

Зміст ОПП редакції 2021 р. (https://cutt.ly/AEU3Zvf) чітко структуровано, про що свідчить її розділ 2 та структурно-
логічна схема, де унаочнені як послідовність вивчення ОК, так і міжпредметні зв'язки між ними. Так, доцільною
бачиться послідовність опанування Методики викладання у вищій школі (ОК1), Психології вищої школи (ОК2), а
потім організація науково-педагогічної практики (ОК8) або ж Інноваційних технологій у професійній освіті (ОК4),
Інноваційних технологій у цифровій галузі (ОК3), а вже потім опанування ОК6 (Управління проєктами в
професійній освіті). Водночас схема налічує крім обов’язкових ОК також блоки вибіркових дисциплін (парами), що
не є коректним з огляду на ініціювання широкого вибору навчальних дисциплін. Також недоречним бачиться
наявність вибіркових компонентів у матрицях відповідності. Освітні компоненти у своїй сукупності уможливлюють
досягнення заявлених результатів навчання як щодо підготовки в галузі професійної освіти (ОК1-ОК2, ОК4-ОК6),
так і в галузі цифрових технологій (ОК3 обсягом 10 кред.). Завантажені в систему Нацагентства силабуси освітніх
компонентів свідчать про достатні для магістратури зміст і глибину освітніх матеріалів.

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

Зміст ОПП редакції 2021 р. відповідає предметній області спеціальності 015 Професійна освіта (цифрові технології),
оскільки ОПП передбачає опанування таких ОК: ОК1 Методика викладання у вищій школі, ОК2 Психологія вищої
школи, ОК3 Інноваційні технології у цифровій галузі, ОК4 Інноваційні технології у професійній освіті, ОК5
Менеджмент професійної освіти, ОК6 Управління проектами в професійній освіті. Перелічені дисципліни
безпосередньо пов’язані як з викладацькою діяльністю у вищій школі та закладах фахової передвищої освіти, так і з
цифровими технологіями та їх використанням в освітньому процесі. Окремі із обов’язкових ОК базуються на
авторських дослідженнях викладачів), задіяних до реалізації ОПП, що свідчить про глибоку обізнаність у проблемі
підготовки фахівців до професійної діяльності (ОК4, ОК5, спеціальність 13.00.04) та до використання цифрових
технологій в освіті (ОК3, спеціальність 13.00.10). Їх опанування уможливлює успішне формування в одній ОПП
інтегральних знань, умінь і навичок в сферах професійної освіти і цифрових технологій. Аналіз змісту освітньої
складової у силабусах свідчить про її відповідність спеціальності 015 Професійна освіта: ОПП передбачає
опанування ОК, які спрямовані на отримання нових і поглиблення наявних знань та умінь для успішного
розв’язування майбутніми магістрами завдань у контексті професійної педагогіки та діяльності на виробництві з
використанням ІТ. Експертною групою досліджено теми кваліфікаційних робіт магістрантів (надані ЕГ за запитом
2). Їхній аналіз свідчить про відповідність проблематики кваліфікаційних досліджень заявленій спеціальності.

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

В ОПП передбачено можливість побудови студентами індивідуальних освітніх траєкторій через наявність
вибіркового освітнього компоненту обсягом 28 кред. (31%) відповідно до Положення
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), що задовольняє норму ЗУ Про вищу освіту
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?
find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80+%D0%B4%D0%B8#w1_1, ст.62, п.15) не менше 25% для ВК.
В ОПП пропонується блоковий вибір по одній дисципліні з пари: три блоки для циклу загальної підготовки і три
блоки для циклу професійної підготовки, де акцент в останніх трьох надається цифровим технологіям. На
запитання про причину саме блокового вибору гарант зазначила, що такий спосіб вибору до 2020 року був
поширений на більшість освітніх програм (п.1.7 тимчасового порядку
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf). При цьому для студента вже з цього навчального року був
можливим вибір інших ВК з інших освітніх програм (на головній сторінці http://www.knu.edu.ua/ при натисканні
“Банк вибіркових дисциплін” завантажується табличний файл з переліком на більш ніж 1 тис. освітніх компонентів,
проте для них зазначаються лише назва, кафедра, що його пропонує, та спеціальність, для якої він пропонується).
На зустрічі зі студентами було підтверджено можливість широкого вибору, водночас студенти зазначили, що на
початку навчального року ними писалися заяви про вибір дисциплін на навчальний рік (приклад такої заяви ЕГ
було надано для ознайомлення). На зустрічі з гарантом підтверджено здійснення студентами вибору до 10 вересня
2021 року через написання відповідних заяв на деканат. На резервній зустрічі було продемонстровано систему АСУ
ЗВО, в якій для студента передбачено відповідну вкладку вибору: при натисканні на неї ставав видимим широкий
перелік ВК, для окремих ВК вже були збережені анотації. Система мала запрацювати з цього навчального року,

Сторінка 6



проте з технічних причин на момент акредитації вона не працює в повноформатному режимі. На фінальній зустрічі
підтверджено її запуск з наступного календарного року. На зустрічі зі студентами зазначено, що для них є
можливим ознайомитися з анотаціями дисциплін через е-кабінет, а якщо потрібна більш детальна інформація, то
можна про неї дізнатися на відповідній кафедрі. Також для студентів є можливим вибір наукового керівника та теми
кваліфікаційної роботи, про що було зазначено на зустрічі зі студентами, причому останні зазначали про
можливість уточнення теми і відкритість наукових керівників до співпраці. Слід зазначити, що для магістрантів
можливе навчання за індивідуальним графіком, що унормовано відповідним Положенням
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf).

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

Практична підготовка на рівні Університету унормована Положенням про організацію освітнього процесу (п.4.4,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). ОПП редакції 2021 р. передбачає практичну підготовку при
проходженні двох видів практики (ОК7, практика педагогічна (6 кред.) і практика науково-педагогічна (ОК8, 14
кред.)) та у процесі опанування ОК. Практиками передбачено вплив на формування ЗК1-ЗК3, ЗК5-ЗК8, ФК1-ФК10
даної ОПП. ОК7 проходить протягом 4-х тижнів у закладах фахової передвищої та професійно-технічної освіти
(http://www.knu.edu.ua/koledzhi), що підтверджено як на зустрічі з випускниками, так і на зустрічі з роботодавцями.
Від студентів вимагається проведення теоретичних і практичних занять, аналіз заняття, а також проведення
виховного заходу. На зустрічі зі студентами одним з них підтверджено, що практика відбувалася на базі
Автотранспортного коледжу, проводилися заняття на тему “Текстовий процесор” та виховний захід, пов'язаний з
кримінальною відповідальністю. Педагогічна практика у студентів 1-го курсу закінчилася 22.09.21 р., на момент
акредитації готується залікова документація для проведення звітної конференції. За словами гаранта, кожен вид
діяльності оцінюється до 5 балів. На запит ЕГ було надано приклад звітності за 2020 рік (запит 4.2), який засвідчив
наявність характеристики на практиканта, щоденника практики, навчально-методичних матеріалів, аналізу
заняття, проведеного іншим студентом-практикантом, методичної розробки виховного заходу. Практика науково-
педагогічна відбувається на базі Університету і передбачає набуття досвіду викладацької діяльності: студент має
прочитати лекцію чи провести практичне заняття, взяти участь у науковому заході з виступом чи написанням тез
доповідей, а також провести міні-дослідження з проблеми власної наукової розвідки за темою кваліфікаційної
роботи. Керує науково-педагогічною практикою, як правило, науковий керівник. На запит ЕГ надано приклад звіту
за такою практикою за 2020 рік (запит 4.1). За аналізом наданих звітів ЕГ констатує доцільність таких видів практик
і завдань практичної підготовки для набуття студентами навичок майбутнього викладача закладів фахової
передвищої та вищої освіти. На зустрічі з НПП було зазначено про використання на заняттях та в організації
самостійної роботи практико орієнтованих завдань, виконання проєктів, підготовку презентацій, що додатково
свідчить про практичний акцент на компетентностях, що необхідні для подальшої професійної діяльності. Аналіз
змісту всіх обов'язкових ОК, види відведених на їхнє опанування аудиторних годин, зокрема фіксація у навчальному
плані практичних\лабораторних занять (близько 50% від обсягу дисципліни), свідчить про їхню достатню
практичну орієнтованість та можливість для студентів набути необхідні практичні навички та фахові
компетентності. За результатами фокус-зустрічі з випускниками виявлено їхню задоволеність практичною
підготовкою в Університеті

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

ОПП передбачає набуття здобувачами м'яких навичок, які корелюють із цілями освітньої підготовки, що
підтверджено на кількох зустрічах: на зустрічі із здобувачами ЕГ пересвідчилась у вміннях студентів аргументувати
думки, вести конструктивний діалог та дотримуватися дед-лайнів; на зустрічі з випускниками було
продемонстровано відповідальність за результати навчання в Університеті та командну роботу з науковими
керівниками та викладачами випускової кафедри; на зустрічі з НПП підтверджено використання таких форм і
методів навчання, що орієнтовані на діалог та інтерактивність, що загалом сприяє формуванню мовно-
комунікативних навичок та виявленню лідерських якостей; зустріч з роботодавцями підтвердила, що вони
зацікавлені у випускниках цієї ОПП, оскільки студенти вже підготовлені до виховної роботи, що вимагає наявності
емоційного інтелекту та толерантної поведінки, вмінню спілкуватися з дітьми та їх батьками. Набуття навичок soft
skills передбачено певним чином у переліку загальних компетентностей (ЗК3-ЗК7), фахових компетентностей (ФК1,
ФК7, ФК11), результатів навчання (РН2, РН10), а отже такі навички розвиваються у процесі опанування різних ОК.
Зокрема, за результатами вивчення ОК5 “Менеджмент у професійній освіті” студенти набувають навичок:
“дотримуватися демократичного стилю управління освітнім процесом,...; уміти моделювати різні шляхи вирішення
практичних завдань; застосовувати педагогічно доцільні дії для формування позитивних міжособистісних стосунків
на різних етапах розвитку колективу; створювати психологічно комфортну атмосферу; здійснювати самоконтроль та
самоменеджмент, вносити корективи у власну діяльність, поведінку; налагоджувати конструктивні взаємовідносини
з педагогічним колективом та партнерами”.

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

Сторінка 7



Для спеціальності 015 Професійна освіта розроблено Професійний Стандарт «Педагог професійного навчання»
(Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20.06.2020 №1182,
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-
288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv). Його аналіз свідчить про кореляцію фіксованих в ОПП результатів
навчання та вимог цього стандарту. Так, у розділі 4 Стандарту зафіксовано перелік компетентностей, яким
відповідають окремі з результатів навчання за даною ОПП: здатність адаптуватися до умов освітнього середовища -
РН2, РН10, РН13; здатність до академічної і професійної мобільності - ЗК4, ЗК7, ЗК8, ФК4; здатність нести
персональну відповідальність з прийняття професійних рішень - ФК3, ФК7, ФК9, ФК11; здатність до комунікацій у
межах професійної діяльності - ЗК3, ФК1, РН2; здатність ефективно управляти робочим часом - ЗК6; ФК7; здатність
виявляти лідерські якості - ФК7, ФК9; здатність виконувати звичні професійні дії ефективнішим способом - РН4,
РН6; здатність діяти в нестандартних ситуаціях - ЗК1, ФК8, РН12; здатність працювати в команді - ЗК7, ФК7;
здатність запобігати конфліктним ситуаціям - ЗК7, ФК7; здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися - РН5,
РН13. Водночас слід зазначити, що при оновленні ОПП враховувався Тимчасовий стандарт
(http://ipmp.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/ТИМЧАС_Стандарт-Маг_2020ЦТ_Акред.pdf) та зміст
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va120581-
07#Text), про що зазначено у звіті про самооцінювання.

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.

В Університеті чинне Положення про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), згідно з яким робочий день студента не може перевищувати 9
годин, які, як правило, розбиваються на 2 пари (4 години) і самостійну роботу (5 годин). Перевірка розкладу занять
засвідчила, що, дійсно, на день студенти даної ОПП мають 2-3 пари навчальних занять (http://asu.knu.edu.ua/time-
table/group?type=0), є вільні від занять дні для проведення досліджень. Кожен семестр передбачає опанування 30
кредитів освітнього навантаження, причому у 1-му семестрі студенти складають 3 іспити і 4 заліки, у 2-му - 3 іспити і
3 заліки, у 3-му - 2 заліки і захищають кваліфікаційну роботу. Описане навантаження відповідає чинним нормам. За
аналізом навчального плану обсяги лекційних і лабораторних (практичних) занять майже однакові, що пояснюється
важливістю як теоретичної, так і практичної підготовки здобувачів. Аудиторне навантаження для обов'язкових ОК
коливається в межах від 26,6% (ОК1, ОК5) до 34,6%(ОК3), для вибіркових - від 21,3% (ВБ4) до 40% (ВБ3), що
розбігається з нормою п.4.3 Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf): “Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни”. Разом з тим на фокус-зустрічі
студенти не нарікали на перевантаженість і свідчили про розмаїття різних навчально-методичних матеріалів для
супроводу самостійної роботи. Для виявлення незадоволеності фактичним навантаженням на ОПП відбуваються
опитування, про які зазначено у звіті СО (https://goo.su/6LmC).

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.

Дуальна форма для даної ОПП не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

наявність в ОПП унікальних (авторських) освітніх компонентів, які уможливлюють успішне формування в одній
ОПП інтегральних знань, умінь і навичок в сферах професійної освіти і цифрових технологій; організація двох видів
практики (педагогічна і науково-педагогічна), завдяки якій студенти набувають досвіду професійно-практичної
діяльності в умовах закладів фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти і вищої освіти; успішне
формування м'яких соціальних навичок через використання інтерактивних методів і форм навчання, у т.ч.
проєктних.

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

До слабких сторін віднесено: наявність у структурно-логічній схемі блоків вибіркових дисциплін та їх наявність у
матрицях відповідності; невідповідність нормам Положення про освітній процес в КНУ обсягу аудиторного
навантаження студентів для опанування ОК1 і ОК5. Рекомендовано: видалити зі структурно-логічної схеми та
матриць відповідності вибіркові компоненти; переглянути обсяг аудиторного навантаження для ОК1 і ОК5.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП в цілому відповідає критерію 2. Програма має чітку і логічну структуру, доцільні освітні компоненти, які
уможливлюють опанування ОПП відповідно до заявленої спеціальності. Наявність унікальних ОК сприяє успішному
формуванню інтегральних знань, умінь і навичок в сферах професійної освіти і цифрових технологій. Два види
практики (педагогічна і науково-педагогічна) забезпечують набуття досвіду професійно-практичної діяльності в
умовах закладів фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти і вищої освіти. Використання
інтерактивних методів і форм навчання, у т.ч. проєктних, забезпечує успішне формування м'яких соціальних
навичок. Проте структурно-логічна схема ОПП та її матриці відповідності базуються серед іншого на вибіркових
компонентах, що не є коректним з огляду на неоднозначність вибору дисципліни пересічним студентом.
Зафіксовано певну невідповідність чинному в Університеті Положенню про організацію освітнього процесу обсягів
аудиторного навантаження студентів для опанування окремих ОК.

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 за ОПП подані на офіційному сайті Університету (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu) і є
доступними для всіх зацікавлених осіб. У Додатку 3 до правил прийому наведено перелік спеціальностей та вступних
випробувань для прийому на навчання осіб для здобуття освітнього ступеня магістра (на с.7 зазначено про
спеціальність “Професійна освіта” і ОПП “Професійна освіта (Цифрові технології)”). Тут же зазначено про вступні
іспити (фаховий та ЄВІ з іноземної мови) із зазначенням коефіцієнтів вступу 0,75 та 0,25 відповідно. У Додатку 5
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/2021/dodatok_5.pdf) наведено перелік спеціальностей, яким
надається особлива підтримка (спеціальність даної ОПП “015 Професійна освіта” має таку підтримку). Особливості
вступу до Університету у 2021 році для здобуття ступеня “магістр” подаються на сторінці
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr) у вигляді презентації, яка унаочнює терміни
прийому заяв та документів, особливості конкурсного відбору та зарахування вступників на навчання за ступенем
«магістр» за всіма формами здобуття освіти, а також формулу розрахунку конкурсного балу та контактні телефони.
Презентація значно спрощує сприйняття особливостей зарахування на ОПП на відміну від текстового формату
подання Правил прийому на навчання. Аналіз Правил прийому свідчить про їхню доступність і прозорість, а також
про відсутність в них дискримінаційних положень для вступників.

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

Аналіз Програми вступного фахового випробування
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0
%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83/%D0%9C%D0%90%D0%
93%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%98%202021/PO_MAGISTR.pdf) свідчить про її орієнтованість на
спеціальність 015 Професійна освіта та на цифрові технології. Програма передбачає (зафіксовано у завданнях)
перевірку знань та вмінь студентів з дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також з циклу комп’ютерних
дисциплін. У програмі зазначені вимоги до знань і вмінь вступників: знання понятійного апарату психології, вікової
та педагогічної психології, психології праці, теорії педагогіки, професійної педагогіки, методики професійного
навчання, інформатики, прикладного програмування та інших комп’ютерних дисциплін; знання основних проблем,
пов’язаних із реформою професійної школи; знання теоретико-педагогічних аспектів, методів, форм і прийомів
навчально-виховного процесу; знання та навички в програмуванні на мовах Паскаль, Visual FoxPro; знання та
вміння з проектування додатків для Microsoft Windows; знання та вміння з розробки баз даних; уміння розв’язувати
задачі з комп’ютерних дисциплін. Перелік цих вимог корелює зі спеціальністю 015 Професійна освіта, а також
вимагає наявність підготовки в галузі цифрових технологій. Програма вступних іспитів передбачає опору на
джерела, які інколи датовані минулим сторіччям або ж торкаються застарілого ПЗ, і які для підготовки з цифрових
технологій є дискусійними (наприклад, пропонується джерело “10. Компьютеризация информационных процессов
на промышленных предприятиях / под ред. В. Сытника. – Х.: Сроки. – К.: – Техника. – 1991. – 231c.” або “18 .
Хелворсон М. Эффективная работа: Office XP / М. Хелворсон, М. Янг. – СПБ.: Питер. – 2003”). На зустрічі з гарантом
зазначено, що студенти проходять іспити у тестовому форматі, причому тести мають трирівневий характер. На
зустрічі з адміністративним персоналом підтверджено, що для вступного іспиту затверджується екзаменаційна
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комісія з викладачів різних кафедр, самі роботи шифруються, на перевірку передаються лише коди відповідей, які
вносяться до загальної системи, що забезпечує об'єктивність оцінювання. На зустрічі зі студентами підтверджено
процедуру проходження вступних іспитів через шифрування робіт та трирівневий характер тестів, які навіть
“викликали задоволення від проходження”.

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.

В Університеті чинне Положення про академічну мобільність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), яке
доступне на сайті Універистету. В ньому зазначено чіткі правила реалізації академічної мобільності, зокрема,
зазначено, що така мобільність може бути здійснена на підставі урядових міжнародних договорів про
співробітництво, договорів про співробітництво між Університетом та закордонними освітніми установами,
вітчизняними ЗВО, на підставі грантів, проєктів, запрошень від закордонних ЗВО та індивідуальних запрошень
(п.1.4 Положення). Реалізація академічної мобільності здійснюється на основі угод. На термін навчання в умовах
академічної мобільності здобувачу надається індивідуальний графік (п.3.8 Положення). Обов'язковим є погодження
програми стажування з гарантом програми (п.3.10 Положення). По завершенню програми академічної мобільності
студент має надати академічну довідку про його навчальні здобутки (п.3.14-3.17 Положення). На запитання про
приклади академічної мобільності на цій програмі гарант відповіла негативно, проте на зустрічі з адміністрацією
було зазначено про те, що на момент акредитації Університет заключив договори з 64-ма освітніми й науковими
установами, при цьому наявні позитивні практики навчання за кордоном студентів факультету інформаційних
технологій спеціальностей 121 та 123 (Польща). Також в.о.ректора наголосив на тому, що є приклади навчання за
програмами подвійних дипломів, зокрема, в Краківській гірничій академії (є студенти, які після навчання
залишаються там працювати).

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.

На рівні Університету унормовано Положення про визнання результатів неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Таке визнання можливе для дисциплін другого і наступних
семестрів, причому до початку вивчення тієї дисципліни, яку є бажання перезарахувати (саме у попередньому
семестрі через ймовірність непідтвердження результатів навчання). Визнання результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти, поширюється лише на обов’язкові ОК. За результатами неформальної освіти може
бути перезараховано не більше 10% (9 кредитів). Для визнання результатів неформальної освіти за розпорядженням
декана створюється предметна комісія (декан; гарант; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни,
що пропонуються до перезарахування ), якій здобувач складає залік\іспит. Результати не зараховуються, якщо за
результатами оцінювання отримано 60 балів. На запитання про випадки перезарахування результатів
неформальної освіти гарант відповіла, що таких прикладів не було. Студенти на фокус-зустрічі також не
підтвердили факти перезарахування результатів неформальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

наявність на сайті візуального супроводу Правил вступу на магістерські програми (презентації), що спрощує
сприйняття особливостей зарахування на ОПП; наявність позитивних практик академічної мобільності на
факультеті, де реалізується ОПП

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

До слабких сторін віднесено наявність застарілих джерел у програмах вступних іспитів. Рекомендовано переглянути
Програму вступного іспиту у частині рекомендованих джерел для підготовки.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП в цілому відповідає критерію 3 з недоліком, що не є суттєвим. В Університеті унормовано положення про
академічну мобільність, наявні позитивні практики академічної мобільності студентів факультету, де реалізується
дана ОПП. Правила прийому є доступними для вступників, чіткими і зрозумілими. Вступна кампанія підтримується
презентаційним супроводом, що спрощує сприйняття правил прийому на навчання. Програма вступного іспиту
передбачає визначення рівня знань вступників з психолого-педагогічних і комп'ютерних дисциплін, що відповідає
спеціальності 015 Професійна освіта та спеціалізації ОПП - цифрові технології. Водночас аналіз програми вступного
іспиту виявив наявність застарілих джерел.

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.

Основними формами навчання на ОПП відповідно до Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) є навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи. Методи навчання зафіксовано у РП (https://goo.su/6nBX) та силабусах
(https://drive.google.com/drive/folders/1WzqwRugb-iQm-JBoocmsogbr2yTleBJu) навчальних дисциплін. Переважають
традиційні (варіативний виклад, евристична бесіда), але залучено й інноваційні: проблемний, квазіпрофесійні
завдання, ділова гра (ОК2, ОК3), а також тренінги, квести, що підтвердилося на фокус-зустрічах: на зустрічі з НПП
О.Тарасова зазначила про проведення тренінгів з ОК “Психологія вищої школи” (сприяють формуванню РН1, РН2,
РН4, РН5, РН10, РН13, РН14); О.Семеріков зазначив про використання рольових ігор при вивченні ОК4 (ЗК1, ЗК2,
ФК2, ФК3, ФК4). За результатами зіставлення результатів опитування
(https://drive.google.com/drive/folders/1uWcs_lc04DVZsgZETaKdsX6wPXdQVoin ) та фокус-зустрічі зі студентами
виявлено певні розбіжності щодо методів навчання та тих методів, які зафіксовані в силабусах (РП) дисцилін:
зокрема, в ОК5 за результатами анкетування використовується прес-конференція та ділові бліц-ігри, проте в
силабусі вказано на метод проєктів, тренінги з використанням ігрових технологій; а у РП - інтерактивні лекції
(презентації); перегляд відеороликів; організація групових дискусій, використання «мозкового штурму». Через
карантинні обмеження процес навчання переорієнтовано у дистанційний формат (Наказ №276 від 01.10.2021 р.,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2001.10.2021.pdf). Навчання здійснюється через корпоративний сервіс Google G
Suite, платформу Moodle, Google Сlassroom, Meet, Zoom, використовуються соціальні мережі. Низкою ОК
передбачено реалізацію індивідуальних завдань (ОК1, ОК3, ОК5), а викладачами під час зустрічі підтверджено факт
надання індивідуальних консультацій студентам, зокрема щодо реалізації проєктів. При викладанні дисциплін
принцип академічної свободи реалізується через самостійний пошук і вибір актуальних тем майбутніх проєктів.
Принципи студентоцентрованого підходу задекларовано в розділі 4 Плану роботи КНУ (https://cutt.ly/HEX7jT5f ), а
також у Статегії розвитку КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), що знаходить своє увиразнення в
індивідуальному плані,. У цій же Стратегії, у Статуті КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та в Кодексі
честі викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) декларується академічна свобода НПП, які мають
можливість вільно обирати підходи до викладання, форми, засоби, методи навчання для успішного формування
ПРН. На рівні Університету відслідковується думка студентів щодо реалізації студентоцентрованого підходу в
навчанні (https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O).

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).

За результатами зустрічі зі здобувачами встановлено своєчасність отримання інформації про цілі, зміст, програмні
результати навчання за ОПП. Студенти підтвердили доступ до ОПП на початку навчання. Перед початком вивчення
кожного ОК викладачі знайомлять студентів із системою оцінювання, наголошують на запланованих ПРН.
Інформацію також надає гарант або її можна знайти в РП (https://drive.google.com/drive/folders/1WzqwRugb-iQm-
JBoocmsogbr2yTleBJu) та силабусах
(https://drive.google.com/drive/folders/1YiJFX07jX8iSKMjX38YXFmLEgHygwMaI). Відповідальність за наповнення
клас-румів ОК та якість відповідних навчальних матеріалів покладено на зав.кафедри та методичну комісію (фокус-
зустріч з адміністрацією). Зміст РП відповідно до Рекомендацій (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf)
налічує мету, завдання, компетентності та ПРН, тематичний план, теми лекційних, практичних, СР, методи
діагностики і контролю, що відповідає також п. 4.5 та 4.6 Положення про організацію освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Оцінювання успішності відбувається за 100-бальною системою,
шкалою ЄКТС і національною шкалою. За аналізом РП та силабусів окремих ОК встановлено, що перелік джерел
містить роботи, які на думку ЕГ є застарілими для ОК (зокрема, для ОК3 пропонуються: №3, 8, 33; для ОК4 -№ 11).
Основні вимоги до організації і проведення поточного і підсумкового контролю викладені в Положенні про порядок
оцінювання знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). На сайті кафедри, університету,
особистому кабінеті здобувача (резервна зустріч) наявні графік освітнього процесу
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(http://asu.knu.edu.ua/workplan/speciality ) й розклад (http://asu.knu.edu.ua/time-table/group?type=0). ЕГ з’ясувала,
що для інформування студентів використовуються Телеграм-канал, групи в Instagram та Viber. У корпоративній
системі АСУ ЗВО та на сторінці кафедри передбачено відкритий доступ до навчально-методичного забезпечення
(https://drive.google.com/drive/folders/1YUmp7_X7AtUTM3yIzu-QpqApmY1pBs0W). Під час зустрічей здобувачі
підтвердили якісне та своєчасне інформування про цілі, зміст та ПРН, порядок та критерії оцінювання у межах
кожного з ОК, що підтверджує також щорічне опитування
(https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O). Водночас за аналізом результатів
анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін виявлено залученість різного числа респондентів, що
не завжди може коректно увиразнити думки студентів. Так, із ОК “Методика професійного навчання” залучено 9
студентів (https://docs.google.com/presentation/d/103vALUcVpPaW07osny2wHEz-ZwBn9ZBa/edit#slide=id.p1), проте
із ОК4 було залучено 3 особи
(https://docs.google.com/presentation/d/1BO44P1oqXvWWp_q6CTm2a3BfM2pDrBTl/edit#slide=id.p1), до ОК3 - 4
особи (https://docs.google.com/presentation/d/1ptwSb9mp8i8xu0DmmqCmq0_NIJgUqe40/edit) , ОК5 - 3 особи
(https://docs.google.com/presentation/d/1Q9Tbj-t1PtZho4WQzw6ElRqDZIDbxzgS/edit#slide=id.p1).

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

Під час зустрічей ЕГ було підтверджено факт залучення студентів до наукової діяльності на засадах академічної
свободи. На фокус-зустрічі здобувачі наголосили на вільному виборі наукової теми з урахуванням власних
уподобань. За науково-дослідною темою кафедри “Теоретичні та практичні засади розвитку професійно-
педагогічної компетентності викладачів”(2021-2024) виконують дослідження за рахунок загального фонду бюджету
здобувачі Д.Шевченко, К.Тараненко, М. Бражник, К.Кузьменко, О.Черкаська. Обов'язковим компонентом ОПП є
науково-педагогічна практика (https://drive.google.com/drive/folders/1zsAc-qdn7WAYF6j5LKbdLp2HjgfvJUUn), яка
передбачає виконання дослідно-експериментальної роботи, міні-дослідження та наукову публікацію за темою
дослідження. Часто ці дослідження подаються на різні конкурси, де перемагають (К.Мельник, Дипломом ІІІ ступеня
на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Професійна освіта», 2021; А.Радченко, І місце у
галузі «ІКТ в освіті», 2021; проєкт Хакатон INT20H (https://www.instagram.com/p/CLmrTRfp30v/?
utm_medium=copy_link); чемпіонат з наукових проєктів у галузі ІТ технологій “Золотий байт”
(https://www.goldenbyte.org/ru/), що підтверджено на зустрічі з НПП і свідчить про якісну організацію науково-
дослідної роботи зі студентами та достатню підготовку до неї в межах ОПП. На зустрічі з роботодавцями було
підтверджено впровадження наукових проєктів магістрів на підприємстві (зі слів члена Асоціації роботодавців
Т.Стойчик). При випусковій кафедрі функціонують науково-предметний гурток та проблемні групи
(https://cutt.ly/4EG0Dwt). Навчання тісно пов'язано з дослідженнями, що підтверджується, зокрема, наявністю ОК6,
ОК8, ОК9, які впливають на формування: ЗК 2 та ФК 8. Студенти мають готувати наукові доповіді з презентаціями,
досліджувати наукові джерела, аналізувати та критично оцінювати їх вміст тощо. На фокус зустрічі зі студентами
згадувалися виступи на теми “Сучасні вимоги до особистості викладача”, “Сучасний менеджер”, які потім
використовувалися у власних кваліфікаційних дослідженнях. Результати кваліфікаційних робіт впроваджуються
партнерами (закладами фахової передвищої освіти) для підготовки кваліфікованих робітників та молодших
бакалаврів. Наприклад, Ю. Васньова розробила інтерактивний курс з правильного харчування. На зустрічі з
гарантом підтверджено залучення студентів до наукових заходів на рівні Університету (сертифікати І.Тютюник
“Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки та мовознавства, соціальні аспекти”, Ю.Васньова, В.
Малько “Сучасні напрями педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства”),
кафедри (зокрема, вебінар з науковцями з Казахстану). ЕГ переконалося під час зустрічі з НПП, роботодавцями, що
кваліфікаційні роботи передбачають дослідження в межах навчання, які згодом впроваджуються в освітній процес.

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

На фокус-зустрічі з НПП підтверджено щорічний перегляд та часткове оновлення змісту ОК з урахуванням
результатів виконання НДР кафедри, матеріалів науково-практичних конференцій, власних наукових розвідок, а
також із урахуванням рекомендацій випускників і роботодавців як носіїв сучасних практик
(https://drive.google.com/file/d/1y5cTfz289SHEKUjsBs3V71rEQMBKqJSP/view;
https://drive.google.com/drive/folders/1AuPPh3DS1FDsP0uGC9QjfppbYWWorvKR ). Оновлення змісту освіти за даною
ОПП відбувається завдяки активній участі НПП у вітчизняних та закордонних стажуваннях
(https://drive.google.com/drive/folders/1AuPPh3DS1FDsP0uGC9QjfppbYWWorvKR), що підтверджено на зустрічах з
адміністрацією та НПП, на резервній та відповіддю на запит 9). Так, В.Ткачук після участі у науково-практичних
заходах (семінари «Цифровий тиждень, секція «Digital Expertise in Ukraine and Europe» (НТУ ХПІ, 2020);
підвищення кваліфікації КА «ШАГ», 2018) внесла зміни до змісту лекцій та практичних робіт ОК3; дисертація
д.пед.н. Т.Стойчик (https://goo.su/6pHl) стала основою для оновлення ОК5. До змісту ОК1 додано тему «Реалізація
принципу академічної доброчесності в системі вищої освіти». Досвід участі НПП у вебінарах від компанії
Strikeplagiarism (https://www.youtube.com/watch?v=ZfXnXZLfpsk&t=3119s;http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/akademichna-dobrochesnist ) стали основою для розроблення самостійної
роботи 7 в ОК1(https://goo.su/6PHl). На зустрічі з гарантом виявлено, що на випусковій кафедрі проводяться
регулярні обговорення змісту освітніх компонентів і його затвердження, проте питання щодо повного перегляду РП
дисципліни залишається на розсуд викладача. Протоколи (Запит 7) свідчать про участь студентів та викладачів в
процедурі оновлення ОПП. Так, у протоколі №2 від 17.09.2020 йдеться, що студенти та студентське самоврядування
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ініціювало внесення до нормативного блоку ОПП дисципліни “Управління цифровими проєктами у професійній
освіті”, що було здійснено з корегуванням назви (протокол №4 від 20.11.2020). Студенти (вступ 2019) запропонували
перенести ОК3 до блоку вибіркових дисциплін і збільшити обсяг практики (враховано, протокол №4 від 14.11.2019).
Упровадження здобутого досвіду на наукових заходах дало поштовх для оновлення ОК2, ВБ2 (зокрема, теми
“Міжнародно-правові стандарти у сфері освіти” та “Міжнародна академічна мобільність: реалії і перспективи”
(протокол №4 від 14 листопада 2019). На засіданні випускової кафедри, в тому числі після проведення методичних
семінарів (обговорюється можливість оновлення змісту ОПП і приймається відповідне рішення за участю групи
розробників, що варто включати в ОК.

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

Відповідно до Положення про академічну мобільність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) та стратегію
інтернаціоналізації (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf) ЗВО дбає про розвиток та забезпечення умов
міжнародного співробітництва як для НПП, так і для здобувачів. За даною ОПП кафедра має договір співпраці із
Карагандинський державним університетом ім. акад. Букєтова (https://drive.google.com/drive/folders/1erepNP4OiqL-
5peXAE7Kv_p8qyLkX_eN). На зустрічі з адміністрацією зазначено про наявність угод про співпрацю з 64
закордонними установами. Університет здійснює підвищення кваліфікації викладачів за грантовою програмою ЄС
Erasmus+ (http://aknt.knu.edu.ua/erasmus-utterly//) На рівні Університету (http://doir.knu.edu.ua) передбачено
програми обміну (в межах ОПП ще не реалізовані), навчання за програмою подвійних дипломів (приклади для
даної ОПП відсутні, хоча є на факультеті). Для посилення інтернаціоналізації Університетом організовано курси з
вивчення та підвищення рівня володіння англійською мовою (зустріч зі студентами). В Університеті унормовано
викладання дисциплін англійською мовою (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf), окремі дисципліни
перекладено на англійську (зустріч 3). Передбачено можливість міжнародного стажування для викладачів, зокрема
НПП групи забезпечення С.Хоцкіна, С.Семеріков, В.Ткачук , Т.Сулима, О.Тарасова проходили стажування в
Узбекестані, Латвії, Англії, Словакії, Румунії, Чехії, Польші
(https://drive.google.com/drive/folders/1NhLaswhMZvSflVZN4RolvotbskbLjj0G) , Викладачі даної ОПП беруть участь у
наукових конференціях (https://drive.google.com/drive/folders/1NhLaswhMZvSflVZN4RolvotbskbLjj0G) та
публікуються у міжнародних журналах, внесених до наукометричних баз Scopus і Web of Science (С.Семеріков ,
Т.Сулима, О.Тарасова, В.Ткачук, С.Хоцкіна ). На зустрічі з адміністрацією наведено факт тісної співпраці із
Краківською гірничою академією (Польща): випускники спеціальності автоматизація процесів управління
працюють в організаціях Польщі і популяризують Університет за кордоном. Університет має відкритий доступ до
наукометричних баз даних із безкоштовним переглядом інформації (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/biblioteka),
що сприяє інтернаціоналізації діяльності Університету та даної ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

використання для навчання корпоративної мережі Google Workspace for Education, а кафедрою англійської мови
платформи Moodle, збалансоване інтегративне формування у професійній підготовці фахівців навичок в галузях
професійної освіти і цифрових технологій за допомогою традиційних та інноваційних форм і методів навчання;
залучення для підтримки освітнього процесу соціальних мереж (Фейсбук, Инстаграм, Телеграм тощо) з метою
забезпечення відкритості, доступності, якісного обміну інформацією, її зрозумілості, швидкого оновлення та
розповсюдження; можливість для студентів реалізувати свої наукові проєкти в наукових змаганнях (типу Хакатон
INT20H , “Золотий байт” , Всеукраїнські конкурси наукових робіт тощо); потужна система забезпечення ефективної
інтернаціоналізації освітньої діяльності з країнами близького і далекого зарубіжжя.

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

До слабких сторін віднесено: розбіжності у декларованих в опитуваннях студентів та зафіксованих викладачами у
силабусах (чи РП) методах навчання; в окремих ОК для підготовки до занять пропонуються застарілі “рекомендовані
джерела”; невисока для окремих ОК активність здобувачів в анкетуванні. Рекомендовано: узгодити використовувані
при викладанні ОК та фіксовані в силабусах (чи РП) методи і форми навчання; уникати використання застарілих
джерел в рекомендованому списку літератури; активізувати участь здобувачів вищої освіти в анкетуваннях за
результатами вивчення конкретних ОК.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

В освітньому процесі використовуються форми та методи навчання, які сприяють досягненню заявлених в ОПП
цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам свободи. Усім учасникам
освітнього процесу своєчасно надається доступна інформація. Університетом забезпечуються умови для поєднання
навчання і досліджень. НПП щороку оновлюють ОК. Проте на момент акредитації зафіксовано розбіжності у
зафіксованих в опитуваннях студентів та задекларованих викладачами у силабусах /РП методах навчання; в окремих
ОК для підготовки до занять рекомендуються застарілі джерела; невисокою для окремих ОК є активність здобувачів
у анкетуванні. Враховуючи зазначені незначні недоліки ЕГ дійшла висновку, що ОПП відповідає рівню В за
критерієм 4.

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 щодо оцінювання здобувачів реалізуються на підставі положень про організацію освітнього
процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), про організацію і виконання індивідуальни завдань та
самостійної роботи (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf), про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf), про проведення ректорського,
директорського та деканського контролю знань студентів в ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf), про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), про порядок оцінювання знань студентів у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), де детально описано організацію контролю, його форми (зокрема
поточний, підсумковий тощо) та деталізовано процедуру оскарження результатів навчання. Критерії оцінювання
відображено у силабусах та РП дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/1YiJFX07jX8iSKMjX38YXFmLEgHygwMaI) (резервна зустріч), які є
доступними через корпоративну пошту. Вони є чіткими і зрозумілими, доводяться до відома учасників освітнього
процесу на перших заняттях. Так, в РП для ОК2 (2020 ОПП) зафіксовано підсумкове оцінювання як сума 50 (ЗМ1-
15б., ЗМ2-35б.), до яких входять контрольний захід (до 5 б.), науково-дослідницька робота й участь у наукових
заходах – 5 б. додатково) та екзаменаційної оцінки (до 50 б.), що складає разом 100 б. В ОК передбачено виконання
індивідуальних завдань, проте деталізації щодо розподілу балів в них не пропонується. Додатково викладачі
повідомляють про можливості підвищити оцінку (участь у семінарах, додаткові проєкти, науково-дослідні теми з
презентаціями, публікації, доповіді, що підтверджено на фокус-зустрічах). Студентам повідомляються заздалегідь
розклад та графіки навчального процесу (http://asu.knu.edu.ua), а про рубіжний контроль - за тиждень, що дає змогу
вчасно підготуватися та пройти оцінювання. Здобувачі на фокус-зустрічі підтвердили обізнаність у заходах
контролю та критеріями оцінювання, вчасність отримання інформації, її доступність, зрозумілість. Під час фокус-
зустрічей (з адміністрацією, здобувачами та студентським самоврядуванням) було встановлено про одиничні
випадки невдоволеності результатами оцінювання, які було швидко врегульовано відповідно до Положення
(https://cutt.ly/hEL7ICs, зустріч з адміністрацією). На рівні Університету запроваджено щорічний моніторинг якості
навчання та ефективності контрольних заходів, результати якого опрацьовує Центр забезпечення якості
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf). Центром ініційовано анкетування “Контрольні заходи та критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти”
(https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O ). У 2021 р. опитано 19 здобувачів,
що підтверджує обізнаність студентів щодо всіх процедур контролю, повторного оцінювання та оскарження
результатів навчання.

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

У відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/20/015_profesiyna_osvita_mahistr.pdf) підсумковою атестацією є публічний
захист кваліфікаційної роботи магістра. У стандарті передбачено оприлюднення кваліфікаційних робіт на сайті
Університету “або його структурного підрозділу, або у репозитарії”. Вивчення Розділу 3 ОПП “Форма атестації
здобувачів вищої освіти” показало, що кваліфікаційні роботи оприлюднюються за 5 днів до захисту. На резервній
зустрічі гарантом зазначено, що, дійсно, роботи оприлюднюються на сторінці кафедри для широкого обговорення,
проте після захисту роботи видаляються. На запит 2 експертній групі надано теми кваліфікаційних робіт студентів,
які корелюють зі спеціальністю даної ОПП (запит 2). Формою підсумкової атестації студентів за даною ОП є
“магістерська кваліфікаційна робота та державний екзамен по захисту кваліфікаційної роботи” (ОПП 2020 та 2021
р.р.). Кваліфікаційна робота передбачає дослідження, що впроваджуються в освітній процес, за вимогами
відповідних методичних вказіок (https://drive.google.com/drive/folders/1VaYi3_WvbdQs8KNMWnvjzjuWwpr_JIq6). В
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Університеті затверджується графік захисту кваліфікаційних робіт. До захисту допускається робота, яка перевірена
на плагіат в системі Strikeplagiarism.сom. Здобувачі підтвердили безкоштовність перевірки на перший раз: якщо
комісією з академічної етики кафедри та факультету буде виявлено плагіат, роботу відправляють на доопрацювання.
Друга перевірка - платна. Про відсутність порушень комісія складає відповідний звіт, який додається як один із
супровідних документів на захист. Процедура атестації відбувається відкрито екзаменаційною комісією (Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). До складу ЕК, як правило, входить представник роботодавців.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентуються: Положенням про організацію освітнього процесу
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Порядком оцінювання знань студентів
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положенням про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційної комісії (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf), Положенням про
проведення ректорського, директорського та деканського контролю знань здобувачів
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf). На фокус-зустрічі зі студентами підтверджено обізнаність
здобувачів щодо видів і форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання, що додатково підтверджує проведене
опитування (https://goo.su/6Ngt). Екзамен приймає викладач особисто, проте за умови виникнення конфлікту чи
незадоволення результатами оцінювання унормовано порядок повторного проходження контрольних заходів (п.
4.5, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf); (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf); п. 3, п.9,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf); п.3, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf). На зустрічі з
адміністрацією згадано про випадок незадоволення студентами результатами оцінювання та описано процес його
вирішення: після написаної здобувачами заяви було створено комісію (Положення про врегулювання конфліктних
ситуацій, розділ 3, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf) та Положення про організацію освітнього
процесу в КНУ, п. 4.5, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). За участю комісії після повторної перевірки
результатів навчання студентів було встановлено окремі випадки заниження оцінок, тому здобувачам оцінку було
змінено, а викладачу - винесена догана. Дозвіл на ліквідацію заборгованості надається за наявності не більше двох
незадовільних оцінок, а перескладання допускається: перший раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан
факультету (про що видається відповідне розпорядження). Якщо наявні академічні заборгованості не ліквідовано,
здобувач відраховується. Оцінка екзаменаційної комісії із захисту роботи є остаточною без права її перескладання
чи підвищення. За даною ОПП випадків конфліктних ситуацій не зафіксовано. З переходом до віртуального
навчального середовища було запровадження використання електронної форми обліку оцінювання, проте пілотний
проєкт було реалізовано лише на окремих освітніх програмах. Відомості обліку успішності зберігаються в деканаті.
Об'єктивності екзаменаторів сприяє чинний на рівні Університету Кодекс честі викладача та Кодекс честі здобувача,
що за змістом є системою морально-етичних зобов'язань і вимог добросовісної поведінки
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/kodeksy).

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.

В Університеті визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
(АД), що відображено у: Стратегії розвитку КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), Положення про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про академічну доброчесність
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодекс академічної доброчесності
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). На сайті університету є сторінка «Академічна доброчесність»
(https://goo.su/6ngZ). На зустрічі з адміністрацією та студентським самоврядуванням зазначено, що останнє
долучається до заходів з популяризації академічно доброчесної поведінки (наприклад, організація вебінарів, акція
“16 днів проти насилля”, “Гендерна рівність» тощо). Створено Центр забезпечення якості вищої освіти, який
опікується питаннями етики та АД (https://goo.su/6Ngz). Здобувачі у процесі навчання знайомляться з принципами
АД у контексті ОК2 та ОК5 (звіт самооцінювання). Виконавчий директор Plagiat.pl А. Тахмазов провів низку
вебінарів для здобувачів: «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради»
(https://www.youtube.com/watch?v=-7gaDKF-E2g), «Новий звіт подібності StrikePlagiarism» (https://goo.su/6Onl).
Серед ЗВО проводяться анкетування (https://goo.su/6NGz) з питань дотримання АД, за результатами яких виявлено
наявність порушень АД (на запитання “чи стикалися ви з відкритим плагіатом” позитивно відповіли 8%, про
прихований плагіат знають 13%, роботи з інтернету видавали за власні 13%). За порушення АД члени академічної
спільноти несуть відповідальність (ЕГ підтверджено обізнаність учасників освітнього процесу в ході зустрічей),
зокрема: зниження результатів оцінювання контрольної роботи, екзамену, заліку; призначення додаткових
контрольних заходів (індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести, доопрацювання роботи). Серед
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інструментів дотримання АД - процедура перевірки кваліфікаційних робіт програмними засобами
StrikePlagiarism.com. За виявлення плагіату у кваліфікаційній роботі може бути призначене повторне проходження
відповідного ОК освітньої програми; повторне виконання кваліфікаційної роботи. (п.5 Кодексу академічної
доброчесності КНУ http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) Серед опитувань для студентів відзначено
наявність анкет “Якість викладання навчальних дисциплін”, про кар'єрний шлях, про студентоцентрований підхід,
про дистанційне навчання, про академічну доброчесність, про якість контрольних заходів, освітнє середовище,
проте для викладачів перелік таких анкет обмежений - на сайті Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ для
НПП наявні лише опитування щодо академічної доброчесності та якості дистанційного навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

До сильних сторін критерію 5 ЕГ відносить: наявність різних інструментів дотримання АД (StrikePlagiarism,
Unicheck); запровадження інформаційно-просвітницької системи заходів щодо популяризації академічної
доброчесності на рівні ректорату, факультету інформаційних технологій, Центру забезпечення якості КНУ,
студентського самоврядування та групи забезпечення ОПП із системним моніторингом її результатів.

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

До слабких сторін віднесено: відсутність критеріїв оцінювання індивідуальних завдань в РП\силабусах навчальних
дисциплін; короткочасне (лише 5 днів) оприлюднення текстів кваліфікаційних робіт; фрагментарне вивчення
думки викладачів (у т.ч. через опитування) щодо якості освітнього процесу та реалізації ними контрольних заходів.
Рекомендовано: деталізувати критерії оцінювання індивідуальних завдань в РП\силабусах навчальних дисциплін;
збільшити термін відкритого доступу до текстів кваліфікаційних робіт; запровадити системне опитування щодо
якості освітнього процесу та реалізації контрольних заходів серед НПП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОПП в цілому відповідає критерію 5. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання зрозумілі, чіткі, доступні,
повідомляються заздалегідь та уможливлюють визначення рівня сформованості ПРН. Форми атестації здобувачів
відповідають вимогам Стандарту вищої освіти.Забезпечення об'єктивності оцінювання та процедури запобігання й
урегулювання конфлікту інтересів унормовані та відслідковуються Центром забезпечення якості вищої освіти.
Проте відсутність критеріїв оцінювання індивідуальних завдань в РП\силабусах навчальних дисциплін;
короткочасність відкритого доступу до текстів кваліфікаційних робіт; а також фрагментарне вивчення думки
викладачів щодо якості освітнього процесу та реалізації ними контрольних заходів вказують на несуттєві недоліки і
відповідність рівню В даної ОПП за критерієм 5.

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.

Відповідно до звіту самооцінювання (таблиця 2) та за матеріалами сайту кафедри (http://ipmp.knu.edu.ua/about-the-
department), під час зустрічей з фокус групами ЕГ переконалася, що освітній процес за ОПП забезпечують фахівці,
що мають досвід та відповідний стаж роботи, окремі викладачі (відповідно до запиту 12) мають сертифікат В2 з
англійської. За результатами аналізу наданих документів і відомостей про СО підтверджено відповідність
професійної\академічної кваліфікації викладачів тим ОК, які вони читають (п.37,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text). Так, С.Хоцкіна (ОК1) має диплом к.пед.н. за
спец.13.00.04 теорія і методика професійної освіти; О.Тарасова (ОК2) є канд.псих.н.; С.Семеріков (ОК3) має освіту за
спеціальністю “010103 Математика та основи інформатики”, а також захищену дисертацію за 13.00.02 – теорія i
методика навчання (інформатика) і т.д.. Кожен з викладачів, який задіяний в реалізації ОПП, має достатню
професійну активність, що підтверджено не менш як 4-ма позиціями п.38 згаданих умов (зазначено в таблиці 2).
Викладачі мають можливість підвищувати публікаційну активність (відповідно до табл. 3 звіту) завдяки проведенню
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наукових конференцій, матеріали яких індексуються у Scopus (зокрема, International Conference on Sustainable
Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters). НПП мають навчальні посібники, наукові
монографії, керують кваліфікаційними роботами студентів (запит 2), беруть участь у всеукраїнських та закордонних
науково-практичних конференціях, стажуваннях
(https://drive.google.com/drive/folders/1AuPPh3DS1FDsP0uGC9QjfppbYWWorvKR, запит 9, фокус-зустріч).
Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації даної ОПП, уможливлює досягнення
визначених в ОПП цілей та програмних результатів навчання.

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

Процедуру конкурсного відбору унормовано в Положенні про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Під
час зустрічей було встановлено, що конкурсні вимоги є чіткими, прозорими й такими,що відповідають необхідному
рівню професіоналізму для забезпечення успішного формування РН за ОПП. На зустрічі з допоміжними службами
встановлено факт відкритого доступу до інформації щодо конкурсу. Зустріч з адміністрацією переконала ЕГ, що
конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності, неупередженого ставлення до
кандидатів, де серед інших вимог схвально сприймається міжнародна професійна і наукова активність, розроблення
навчально-методичного забезпечення. Серед НПП кафедри було погоджено також окремі умови професійної
активності (зокрема, норму щодо публікацій у наукометричних базах Scopus\WoS для професора - 3 публікації за
рік, а для доцента - 2 публікації на рік).

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

Університет і випускова кафедра співпрацює з більшістю закладів професійно-технічної освіти, які долучаються до
реалізації ОПП, про що свідчать протоколи засідань кафедри за участю і стейкголдерів (запити 7 та 11) . У звіті про
СО та на зустрічі із роботодавцями було зазначено про наявність Асоціації роботодавців
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2932), залученої до перегляду і супроводу ОПП. Універистетом підписано низку
угод з підприємствами щодо наукового та науково-методичного консультування, проходження педагогічної
практики здобувачами освіти (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1erepNP4OiqL-5peXAE7Kv_p8qyLkX_eN),
поміж яких: Криворізький коледж НМетАУ, Автотранспортний фаховий коледж КНУ, Гірничо-електромеханічний
фаховий коледж КНУ, Криворізький технічний коледж НМетАУ, центр з надання адміністративних послуг тощо. На
зустрічі з випускниками ЕГ пересвідчилася, що вони успішно працевлаштувалися в згаданих установах:
викладачами інформатики в ЗПТО працюють 5, у коледжах – 8, у школі – 12, у КА «Шаг» – 7 тощо) Роботодавці
залучаються до проведення гостьових лекцій. Протягом 2019-2021 років проведено заходи: «Створення позитивного
іміджу ЗП(ПТ)О» (О.Власик, http://ipmp.knu.edu.ua/archives/3047#more-3047); Л.Сергеєва, зав.кафедри
професійної і вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України,
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/3038#more-3038); О.Юденкова, в.о. директора ДНЗ «Міжрегіональне вище
професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій», (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2687,
https://goo.su/6PhJ); В.Дубінецький, директор ВСП «Автотранспортний фаховий коледж КНУ»,
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2078). На підставі угоди між випусковою кафедрою, кафедрою професійної та
вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН
України та Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області відбувається
оцінка наукових та навчально-методичних рукописів, наукових робіт здобувачів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти та випускних робіт здобувачів даної ОПП. У рамках міжнародної співпраці професором
Г.Шраймановою Карагандинського університету імені акад. Є.Букетова (Казахстан) проведено гостьову лекцію
«Підготовка педагогів професійного навчання для системи технічної освіти у Республіці Казахстан».

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

Університет залучає практиків, представників роботодавців, експертів з цифрових технологій до проведення
аудиторних занять. Зокрема, в межах дисципліни «Методика професійного навчання» зі здобувачами освіти даної
ОПП своїм практичним і методичним досвідом поділилася випускниця магістратури 2014 року К.Мартиненко
(методист-викладач інформатики Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею). До реалізації ОПП
залучено заст. директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного
ліцею Т.Стойчик (ОК5), яка працює на випусковій кафедрі за сумісництвом. Також ЕГ встановлено факт проведення
двосторонніх консультацій із: кафедрою інженерної педагогіки Національної металургійної академії України (м.
Дніпро); кафедрою теорії та методики професійної освіти Національного педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова (м. Київ); кафедрою технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького
національного університету; кафедрою комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка (зокрема, відкрита зустріч).
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5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Професійний розвиток викладачів здійснюється переважно через підвищення кваліфікації відповідно до
Положення про професійний розвиток науково-педагогічних працівників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf), а також регулюється Положенням про атестацію НПП
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf). На запит ЕГ було надано низку документів (зокрема, сертифікати,
дипломи, посвідчення), що підтверджують участь викладачів у програмах стажувань, обміну досвідом як у
вітчизняних організаціях, наприклад, у НПУ ім. М. П. Драгоманова, КДПУ, НМетАУ, так і за кордоном
(https://goo.su/6O7A): “Ukrаinе. Uzbekistan. Latvia” (С.Хоцкіна, 2021), “Ukraine – England – Slovak” (С.Семеріков,
2020). На рівні Університету організовуються майстер-класи, тренінги щодо питань академічної доброчесності,
написання грантових заявок (зазначено на зустрічах), «Основ психолого-педагогічного мінімуму» (О.Тарасова,
Т.Сулима, С.Хоцкіна , В.Ткачук, http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2223, http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2354), участь
у конкурсах наукових робіт. Через відділ міжнародних зв’язків Університету пропонуються стажування у Вищій
лінгвістичній школі Ченстохова (https://cutt.ly/EEL2o9S ). НПП даної ОПП беруть участь у міжнародних проєктах
(Т.Сулима – член робочої групи програми Erasmus+ (№ 19227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) «Центри
сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання/ UTTERLY»)
(http://doir.knu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/ ). Під час зустрічі викладачі
вказали, що мають можливість за кошти грантів друкувати власні наукові та навчально-методичні праці (зустрічі з
адміністрацією та НПП). ЕГ під час зустрічі 2 встановила, що є два наукових видання категорії Б у ЗВО, де є
можливість оприлюднити результати наукової діяльності безкоштовно: Вісник КНУ
(http://visnykknu.com.ua/en/homeen/#categories ) та Гірничий вісник (http://iomining.in.ua/ua/homeua/#categories );
регулярно виходить збірник конференції, яка має індексацію в наукометричних базах (International Conference on
Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2020 ICTERI 2020): «ICT in
Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer»). Міжнародний
відділ КНУ спільно з Вищою лінгвістичною школою Ченстохова пропонує програми підготовки та складання тесту з
іноземної мови на рівень В2 (https://cutt.ly/DEL1QTif ). На думку ЕГ, розроблена в Університеті система
професійного розвитку відповідає потребам та інтересам НПП й уможливлює позитивний вплив на якість
викладання ОК. Водночас за результатами експертизи не виявлено наявних в Університеті чітких структурованих
процедур моніторингу рівня професіоналізму викладачів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Університет стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом: - фінансового преміювання за здобутки
(підтверджено під час зустрічей та документами, та документами від бухгалтерії); - морального заохочення - НПП
мають нагороди за досягнення у професійній сфері (В.Ткачук – стипендіат Кабінету Міністрів України (2018–2020
рр.); В.Ткачук, Т.Сулима Т – Почесна грамота Виконавчого комітету Криворізької міської ради; О.Тарасова –
Відзнака головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Відзнака голови Металургійної ради районної у
місті (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh/novyny-granty-i-stazhuvannya).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

потужний викладацький склад, який успішно поєднує викладання на ОПП, професійну активність і професійний
розвиток; успішне залучення роботодавців, експертів, професіоналів практиків до супроводу й реалізації ОПП та
проведення аудиторних занять.

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

о слабких сторін віднесено відсутність на рівні Університету чітких структурованих процедур моніторингу рівня
професіоналізму викладачів. Рекомендації: розробити процедури моніторингу рівня професіоналізму викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОПП в цілому відповідає критерію 6. Досягнення цілей та ПРН забезпечується потужним колективом НПП, які є
активними викладачами-дослідниками, регулярно підвищують свій професійний рівень та вдосконалюють досвід.
Випускова кафедра тривалий час плідно співпрацює з роботодавцями та залучає різних професіоналів-практиків до
аудиторних занять. В Університеті запроваджено ефективні механізми підвищення професійної активності та
професійного розвитку викладачів. Водночас встановлено відсутність чітких структурованих процедур моніторингу
рівня професіоналізму викладачів.

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.

Університет має достатні фінансові (http://www.knu.edu.ua/finansova) та матеріально-технічні ресурси
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/Material_tehn_baza.pdf) для забезпечення ОПП. У процесі
ознайомлення з матеріально-технічною базою проведено онлайн-екскурсію та додатково надано доступ до відео
(https://www.youtube.com/watch?v=dWf_nuXADVM&t=1s&ab_channel=VladislavS) про факультет інформаційних
технологій, де знаходиться випускова кафедра, які підтверджують повноцінне матеріально-технічне забезпечення
даної ОПП. Навчальні аудиторії оснащені сучасним цифровим обладнанням (комп’ютери, проєктори,
мультимедійні панелі), містять наочні посібники, стенди, методичне забезпечення для викладання дисциплін та
організації самостійної роботи відповідно до цілей ОПП. Особливої уваги заслуговує наповнення дослідно-
комунікаційного центру сталого розвитку (у межах проекту Tempus), лабораторії систем штучного інтелекту,
навчального центру «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens» (спонсор - Метінвест Холдинг),
лабораторії комп’ютерної схемотехніки та захисту інформації (Спонсор - Phoenix Contact) та лабораторії систем
автоматики на основі обладнання компанії Schneider Electric. Бібліотека КНУ (http://lib.knu.edu.ua/) забезпечена
підручниками та посібниками, вітчизняних і закордонних фахових періодичних видань, доступом до мережі
Інтернет, авторських розробок. Університет має два гуртожитки, де можуть проживати здобувачі освіти. Медичне
обслуговування здобувачів освіти здійснює студентська поліклініка, що розташована в будівлі гуртожитку №4 (за
матеріалами звіту про СО). Під час огляду матеріально-технічної бази було продемонстровано роботу платформи
АСУ ЗВО (доступ http://asu.knu.edu.ua/login для авторизованих користувачів), яка містить розклад занять, журнал
успішності, робочі навчальні плани, вибіркові дисципліни. Доступ до платформи АСУ ЗВО можна здійснювати з
мобільних пристроїв через спеціальні додатки. Під час дистанційного навчання переважна більшість занять
відбувається через Google Workspace. На території Університету функціонує їдальня, два буфети, спортивний
комплекс, громадсько-освітній комплекс «Палац молоді і студентів». Також було озвучено плани про оновлення
стадіону, який відповідатиме міжнародним стандартам якості.

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.

Навчальний корпус, де проводиться освітня діяльність за даною ОПП, та гуртожиток підключені до мережі
Інтернет, зокрема за допомогою вільного Wi-Fi. При огляді матеріальної бази зв'язок переривався, що свідчило про
наявність “мертвих” зон доступу до мережі. Збільшення покриття Інтернет планується в Університеті наприкінці
2021 року, про що зазначено на зустрічі з допоміжним персоналом. У гуртожитках є дротовий Інтернет і відсутні
зони Wi-Fi вільного доступу. Під час інтерв'ювання фокус-груп було підтверджено, що здобувачі освіти та науково-
педагогічні працівники мають вільний доступ до комп'ютерних лабораторій та мають можливість проводити там
проєктну та дослідницьку роботу. Також викладачі та здобувачі освіти мають вільний доступ до бібліотечного фонду
(http://lib.knu.edu.ua/) та читальних залів, мають доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science та
університетського електронного репозиторію (http://ds.knu.edu.ua/jspui/). Усі необхідні навчальні, нормативні та
інформаційні матеріали перебувають у вільному й безкоштовному доступі для здобувачів вищої освіти та
співробітників. В Університеті також безкоштовно проводится перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат (Unicheck,
StrikePlagiarism та модуля ASAP (https://asap.knu.edu.ua/login)

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ переконалася в безпечності освітнього середовища для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти. Дане питання відображається у Стратегії розвитку університету (стор. 17,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Про відповідність приміщень Університету вимогам правил
пожежної безпеки та норм охорони та гігієни праці свідчать: Акт санітарно-епідеміологічного обстеження та Акт
прийому готовності Університету до 2020-2021 навчального року (Відповідь на запит 6). Навчальний корпус, де
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проводиться освітня діяльність за даною ОПП, гуртожиток та бібліотека оснащені системами протипожежної
безпеки та схемами евакуації. Університет проводить низку заходів з метою убезпечення життя і здоров’я студентів у
освітньому середовищі, зокрема, передбачена періодична система опитування
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety) щодо стану
освітнього середовища. За результатами анкетування (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya) виявлено, що здобувачі освіти вважають освітнє середовище
безпечним для життя і здоров'я, повністю задоволені його умовами, умовами проведення дистанційного навчання та
мають доступ до всіх необхідних матеріалів. ЗВО забезпечує здобувачів освіти місцями в гуртожитках. На фокус-
зустрічі студенти підтвердили, що вони задоволені умовами проживання та вважають їх безпечними для життя і
здоров’я. Психологічна служба в Університеті відсутня, а безпека психічного здоров’я здобувачів освіти за даною
ОПП підтримується через спілкування з кандидатом психологічних наук О.Тарасовою та можливістю користуватися
скринькою довіри. В результаті анкетування «Освітнє середовище Криворізького національного університету»
(https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O) здобувачі освіти за даною ОПП
відзначили, що потребують посилення психологічної підтримки та на запитання про необхідність психологічної
служби більшість відповіла, що психологічна служба однозначно потрібна.

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

В Університеті здійснюється всебічна підтримка здобувачів освіти з боку адміністрації, факультету, кафедри, НПП,
гаранта ОПП, куратора групи, студентського самоврядування та допоміжних служб. При спілкуванні із здобувачами
освіти виявлено, що існує декілька сторінок, орієнтованих на інформування: сайт університету
(http://www.knu.edu.ua/); сайт факультету інформаційних технологій (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-
informaciynyh-tehnolohiy); сторінка випускової кафедри (http://ipmp.knu.edu.ua/); групи в соціальних мережах
(https://www.facebook.com/PSGO.KNU; https://www.facebook.com/knu.edu.ua), чати в месенджарах. На
організаційну, інформаційну та консультативну підтримку здобувачів вищої освіти спрямовано роботу
Студентського самоврядування (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya), Центру забезпечення якості
вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity), Відділу міжнародних
зв'язків (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/viddil-mizhnarodnyh-zv-yazkiv) та Центру сприяння працевлаштування
студентів та випускників (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-
vypusknykiv). Соціальна підтримка забезпечується через впровадження механізмів соціальної адаптації здобувачів
освіти (надання пільг, створення зручного графіку оплати освітніх послуг, надання житла здобувачам освіти на час
навчання, погодження індивідуального графіку навчання тощо). За результатами анкетування «Освітнє середовище
Криворізького національного університету»
(https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O) здобувачі освіти здебільшого
відзначили: рівень надання освітньої підтримки - задовільний; рівень надання організаційної підтримки -
задовільний; рівень надання інформаційно-консультативної підтримки - задовільний; рівень надання соціальної
підтримки - задовільний; рівень надання психологічної підтримки - задовільний. Також більшість здобувачів освіти
даної ОПП відзначили, що зверталися за підтримкою до адміністрації Університету чи викладачів та отримали її.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ переконалася, що Університет створює усі необхідні умови для
реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами. Право на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами регулюється Правилами прийому до КНУ (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), Наказом
№268 від 25 травня 2018 р. «Про затвердження порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення в Університет (https://cutt.ly/GRieZeD) та Порядоком супроводу (надання допомоги)
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету
(від 25.05.2018 р., https://cutt.ly/MRieVQW). ЕГ було підтверджено наявність пандусів та надано документи, що
підтверджують закупівлю Університетом підіймача для осіб з фізичними обмеженнями. В головному корпусі ЗВО
створена “Кімната матері і дитини”. З інформацією щодо особливостей навчання на спеціальності для осіб з ООП
можна ознайомитись на сайті кафедри (https://goo.su/6JKv). Під час зустрічей ’ясовано, що на даній ОПП не
навчаються особи з ООП, однак наявні ресурси дозволяють за потреби організувати їх належну підтримку.

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.

В Університеті діють чіткі і зрозумілі правила та процедури вирішення конфліктних ситуацій із запобігання
потенційних конфліктів та постіно проводиться анкетування для виявлення конфлікту інтересів
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5-0LcCJkeMBoHSaQhrijhbcziKkMxWw7IP7kkZMKvlt1UnA/viewform), а
також пріоритетних заходів щодо його запобігання та розв’язання в Університеті. У разі виникнення конфліктних
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ситуацій пов'язаних із дискримінацією, сексуальними домаганнями, цькуванням, віктімблеймінгом, мобінгом
алгоритм їх вирішення прописаний у Положенні про врегулювання конфліктних ситуацій
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf). В цьому ж положенні прописані заходи із запобігання
конфліктним ситуаціям та завдання Університету у сфері врегулювання конфліктних ситуацій. Також правила та
процедури вирішення конфліктних ситуацій описано в Положенні про порядок запобігання врегулювання
потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та Антикорупційній програмі ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf). В Університеті є скриньки довіри, які фізично
розміщені у всіх корпусах та наявні також в електронній формі (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), причому
для електронних передбачено анонімний та офіційний формат. Про результати розгляду скарги відповідь особі, яка
її надіслала, повідомляється за її бажанням на електронну пошту. На фокус-зустрічах підтверджено, що випадків,
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією чи корупцією на ОНП не було, але здобувачі освіти
проінформовані щодо дій в разі їх виникнення.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

наповнення дослідницьких центрів та комп'ютерних лабораторій за підтримки міжнародних проєктів та
обладнанням компаній Siemens та Schneider Electric; запровадження е-сервісу “АСУ ЗВО” та використання сервісів
Google Workspace для ефективної освітньої діяльності, у т.ч. в умовах пандемії.

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

До слабких сторін ЕГ віднесла: - відсутню в Університеті психологічну службу і як наслідок недостатню психологічну
підтримку здобувачів освіти, про що вони відзначають в результатах анкетування; - наявність “мертвих зон”
Інтернет-покриття території Університету; - у гуртожитку відсутні зони з вільним доступом до мережі Інтернет. ЕГ
рекомендує: посилити психологічну підтримку здобувачів освіти; збільшити Інтернет-покриття території
Університету; передбачити в гуртожитках зони безкоштовного доступу до мережі Інтернет.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявні дослідницькі центри, комп'ютерні лабораторії, е-сервіс “АСУ ЗВО” навчально-методичне забезпечення ОПП,
безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, їх безпечність для життя
й здоров’я учасників освітнього процесу, а також створення відповідних організаційно-технічних умов для реалізації
права на освіту особам з особливими освітніми потребами свідчить про відповідність вимогам критерію 7. Однак, на
думку студентів, в Університеті недостатньою є їхня психологічна підтримка. Також встановлено наявність “мертвих
зон” Інтернет-покриття території Університету та відсутність в гуртожитку зон із вільним доступом до мережі
Інтернет.

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 ОПП регулюються наступними
документами: Положенням про організацію освітнього процесу (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf),
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). З метою розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОПП зовнішні та внутрішні стейкхолдери можуть вносити свої пропозиції, заповнивші відповідну форму
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-
osvitnih-prohram). Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОПП (навчальному плані, РП
навчальних дисциплін, переліку компетентностей). З моменту започаткування ОПП щорічно відбувся її перегляд та
оновлення. У 2019 році він стосувався перенесення ОК3 до вибіркового блоку з ініціативи здобувачів освіти та
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внесення корективів до нормативних документів, запропонованих стейкхолдерами (витяг з протоколу №4 від 14
листопада 2019 р.). У 2020 році проф. В.Стецкевич запропонував введення нової дисципліни “Управління
цифровими проєктами в професійній освіті” (витяг з протоколу №2 від 17 вересня 2020 р.), цю пропозицію
підтримав представник Асоціації роботодавців Т.Стойчик (витяг з протоколу №4 від 20 листопада 2020 р.). За
пропозицією стейкголдерів було збільшено кількість кредитів на педагогічну та науково-педагогічну практику за
рахунок зменшення кредитів на опанування дисциплін “Менеджмент професійної освіти” та “Психологія вищої
школи” (витяг з протоколу №4 від 20 листопада 2020 р.). Більш детальний опис ухвалених змін міститься відповіді
на запит 7. Під час співбесід зі стейкголдерами було підтверджено дотримання з боку Університету чітких та
прозорих процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП.

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 освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОПП відповідно до Положення про організацію та
проведення опитування здобувачів вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf) через опитування
(https://goo.su/6NGz), безпосереднє спілкування із НППфакультету та гарантом ОПП, органами студентського
самоврядування. Інформація, що була наведена в звіті СО, була підтверджена під час зустрічей з здобувачами вищої
освіти та студентським самоврядуванням. Періодичність та процедура проведення опитувань, а також
оприлюднення їх результатів на сайті ЗВО регулюються внутрішньою політикою закладу освіти та Положенням про
організацію та проведення опитувань здобувачів вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf).
Відповідно до розділу 3, пункту 3.13 даного положення «Результати анкетування в узагальненому вигляді
обговорюються на Вченій раді та оприлюднюються на веб-сайті Університету». Здобувачі освіти зазначили, що вони
мають декілька шляхів впливу на розвиток ОПП, зокрема, через подання своїх пропозицій на засіданнях Вченої
ради факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-informaciynyh-tehnolohiy/vchena-rada), Вченої ради
університету (http://www.knu.edu.ua/vchena-rada) та Ради молодих вчених (http://www.knu.edu.ua/radamolodyh-
vchenyh) або самостійно через спеціальну форму на сайті Університету
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGQEzY8sTgqKai85RsPK8cErl_SzKIzo2BrubNdGs2Lsllaw/viewform).
Магістрантами 2019 року вступу (Ю.Ветряк, Я.Горб) було ініційовано збільшення кількості кредитів на проходження
педагогічної практики та перенесення ОК3 до вибіркового блоку (витяг з протоколу № 4 від 14 листопада 2019 р.).
Магістрантами 2020 року вступу запропоновано внесення нової дисципліни до нормативного блоку ОПП (витяг з
протоколу № 2 від 17 вересня 2020 р., витяг з протоколу № 4 від 20 листопада 2020 р.).

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 зустрічі з роботодавцями, НПП та гарантом ОПП було встановлено, що роботодавці залучені до
перегляду освітньої програми, про що наведена інформація у відомостях СО. Свідченням цього є відгуки від
роботодавців (https://goo.su/7ZZn). В Університеті функціонує Асоціація роботодавців
(http://www.knu.edu.ua/novini/zasidannya-asociacii-robotodavciv-osvitn-o-profesiynyh-prohram-profesiyna-osvita-
cyfrovi-tehnolohii-ta-profesiyna-osvita-elektroenerhetyka-elektrotehnika-ta-elektromehanika), яка систематично
проводить зустрічі для покращення якості підготовки магістрів за даною ОПП. Підтвердженням тісної співпраці є
участь у засіданнях кафедри члена Асоціації роботодавців Т.Стойчик, директора ВСП “Автотранспортний фаховий
коледж Криворізького національного університету” В. Дубінецького та директора ВСП "Гірничо-електромеханічний
фаховий коледж Криворізького національного університету" О.І. Посохова (витяг з протокола № 4 від 14 листопада
2019 р., витяг з протокола № 4 від 20 листопада 2020 р.). Під час онлайн-зустрічі роботодавці підтвердили той факт,
що вони мають можливість надавати свої пропозицій задля вдосконалення ОПП, активно співпрацюють та
проводять спільні заходи в цьому напрямі.

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

ЕГ встановила, що в Університеті створено систему відслідковування кар'єрного шляху всіх випускників, для чого діє
спеціальний сектор «Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників»
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), Спільнота
випускників ОПП (https://cutt.ly/6Rie76E) , з якими систематично проводяться зустрічі в дистанційному форматі
(http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2348). Впискники також підтвердили інформацію, що брали участь у опитуванні з
метою збору інформації щодо їх кар’єрного шляху
(https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O). ЕГ отримала підтвердження, що
тісна співпраця кафедри з випускниками прослідковується через залучення випускників до проведення лекцій:
випускницею магістратури 2020 року А.Кулібабою, викладачем КА «ШАГ» (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2107);
випускницею магістратури 2014 року К.Мартиненко, методистом, викладачем інформатики Криворізького
професійного гірничотехнологічного ліцею (http://ipmp.knu.edu.ua/archives/2095). Під час онлайн-зустрічі
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випускники розповіли про месенджер-группу випускників даної ОПП, де вони обмінюються актуальною
інформацією з представниками кафедри.

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

Система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОПП та освітній діяльності з
її реалізації через центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity) та регулюються низкою нормативних документів: Положення про центр забезпечення якості
вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf), Положення про внутрішню систему забезпечення
якості освітньої діяльності та якості освіти в криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). В Університеті
унормовано залучення до цього процесу органів студентського самоврядування, де передбачено внесення
пропозицій для оновлення ОПП на основі опитувань здобувачів вищої освіти. План заходів щодо забезпечення
якості вищої освіти у КНУ на 2020–2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf) передбачає заходи з
модернізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті. Центром забезпечення якості
вищої освіти було проведено анкетування "Дистанційне навчання очима науково-педагогічних працівників"
(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSkVkRs2H4CwvrgaziOyKakAX6av7w26NFac9EpoeJlLL-
vqrnPEV0DimSvO1ZUwV92pE9zFb4TjkKJ/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g7709da546a_0_308)
та "Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти" (https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vT7FqCNEHARKf7l_b-L83ZvulL1KlyT77vMlWkXS7PN1EMOuxffEWFxnzRriXyZjWuxlMB6q-9JhT2H/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000), в результаті якого суттєвих недоліків виявлено не було. На сайті кафедри
розміщені результати анкетування «Освітнє середовище Криворізького національного університету» проведеного
Центром забезпечення якості осіти, в рамках якого опитано 20 здобувачів освіти даної ОПП про їх задоволеність
освітнім середовищем (https://drive.google.com/drive/folders/1d0K16Kbdw5ln41nN2ueZ0N0ghe5CUN5O). Проте на
вкладці Центра забезпечення якості вищої освіти є доступ не до всіх результатів анкетування, зокрема за даною
ОПП посилання неактивне на “Результати анкетування здобувачів першого (бакалаврського) і другого
(магістерського) рівнів вищої освіти (гірничо-металургійний факультет та факультет інформаційних технологій)”
Під час онлайн-зустрічей із здобувачами освіти, НПП та роботодавцями було підтверджено, що всі пропозиції, які
від них надходили, знайшли своє відображення у оновленому проєкті ОПП.

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

ОПП акредитується вперше, тому зауваження і пропозиції попередніх акредитацій відсутні. У відомостях
самооцінювання ОПП зазначена інформація про те, що під час оновлення ОПП враховувався досвід акредитації
інших освітніх програм, зокрема введено систематичне обговорення ОПП із внутрішніми і зовнішніми
стейкхолдерами, посилене міжнародне співробітництво, активізовано роботу з публікацій у міжнародних фахових
виданнях. ЕГ також встановлено, що зовнішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється шляхом отримання
відгуків на ОПП від роботодавців (https://goo.su/804p).

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

Під час проведення зустрічей з усіма фокус-групами встановлено повне розуміння цілей та змісту ОПП, яке є
основою для якісної освітньої діяльності. Культура якості вищої освіти в Університеті формується відповідно до
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності в Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). ЕГ встановлено, що залучення учасників академічної спільноти до
процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП відбувається систематично, шляхом їх участі в засіданнях
кафедри, де регулярно розглядаються питання щодо оновлення ОПП, змісту навчальних дисциплін, переліку
вибіркових дисциплін та удосконалення технологій проведення занять. Центр забезпечення якості освіти здійснює
моніторинг освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти. Академічна спільнота має можливість
повідомити про порушення або висловити побажання через скриньки довіри, розмістивши повідомлення у
відповідній формі на сайті (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry). Між усіма учасниками освітнього процесу існує
тісний зв’язок, метою якого є вдосконалення освітнього процесу в Університеті. Кожен його учасник ознайомлений
зі своїми правами й обов’язками та відповідально ставиться до їх виконання.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

високий рівень культури якості забезпечення вищої освіти та систематичне залучення до процедур періодичного
перегляду освітньої програми роботодавців та здобувачів освіти; тісна співпраця з випускниками ОПП.

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

Недоліком є часткове відображення результатів анкетування Центром забезпечення якості освіти у вкладці
“Результати анкетування”, хоча результати всіх анкетувань за даною ОПП присутні на сайті кафедри.
Рекомендацією є оприлюднення результатів всіх проведених опитувань здобувачів освіти та інших стейкхолдерів на
веб-сайті Університету відповідно до чинного в Університеті Положення про організацію та проведення опитувань
здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОПП в цілому відповідає критерію 8. Існують чіткі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОПП на основі злагодженої співпраці всіх стейкхолдерів. В Університеті на високому рівні
сформована культура забезпечення якості вищої освіти, у т.ч. завдяки роботі Центру забезпечення якості освіти.
Результати проведених анкетувань зберігаються у згаданому Центрі, проте фрагментарно висвітлюються на сайті
Університету (у вкладці “Результати анкетування”).

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.

ЕГ встановила, що правила і процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є
чіткими і зрозумілими та знаходяться у відкритому доступі на веб-сайті Універистету в розділі «Нормативна база»
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza). Даний розділ має зручну структуру розподілу документів за категоріями:
1) Положення про колегіальні органи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-kolehial-ni-orhany);
2)Положення про робочі та дорадчі органи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-robochi-ta-
doradchi-orhany); 3) Положення про структурні підрозділи (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-
pro-strukturni-pidrozdily); 4) Положення про навчальний процес (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces); 5) Положення про наукову діяльність (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/polozhennya-pro-naukovu-diyal-nist); 6) Нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity); 7) Загальні
положення (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/zahal-ni-polozhennya); 8) Діловодство
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/dilovodstvo); 9) Кодекси (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/kodeksy).
В розділах «Навчання» та «Вступнику» розміщена вся необхідна інформація для здобувачів освіти та абітурієнтів.
Інформація про структурні підрозділи знаходиться на їх інформаційних сторінках в структурі сайту Університету та є
легкодоступною. Всі посилання на сайті працюють, а інформація подається структуровано та зрозуміло.

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.

Для обговорення усіх документів ЗВО, що потребують публічного розгляду, передбачено розділ «Проєкти для
обговорення» (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya). ЕГ підтверджує, що у процесі ознайомлення з
матеріалами самооцінювання та попереднім ознайомленням з сайтом, в даному розділі був розміщений проєкт
«Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти криворізького національного
університету» з термінами його обговорення та електронною адресою для пропозицій. З даною ОПП можна
ознайомитися через сайт Університету на сторінці кафедри (https://goo.su/808Q). Пропозиції можна відправляти зі
сторінки Центру оціювання якості освіти та ознайомитися з уже отриманими пропозиціями і внесеними змінами
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-vnesennya-zmin-do-
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osvitnih-prohram). На момент проведення акредитації інформація про внесені зміни не заповнена. Всі учасники
освітнього процесу беруть участь в онлайн-опитуванні щодо покращення ОПП. Інформацію про дистанційну
акредитаційну експертизу (http://www.knu.edu.ua/novini/akredytaciyna-ekspertyza-osvitn-oi-prohramy-profesiyna-
osvita-cyfrovi-tehnolohii-za-druhym-mahisters-kym-rivnem) та відкриту зустріч (http://www.knu.edu.ua/novini/vidkryta-
zustrich-z-predstavnykamy-ekspertnoi-komisii-akredytacii-osvitn-oi-prohramy-profesiyna-osvita-cyfrovi-tehnolohii)
оприлюднено на офіційній сторінці Університету вчасно. На відкриту зустріч завітали зовнішні стейкхолдери, які
відгукнулися позитивно про ОПП та підтвердили факт дотримання вимог з оприлюднення й обговорення ОПП.

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.

Необхідна інформація про ОПП в повному обсязі розміщена на сайті кафедри (http://ipmp.knu.edu.ua/освітні-
програми-осмагістр/професійна-світа-цифрові-технологі/освітньо-професійна-программа), а також на сайті
Університету у вкладці освітні програми (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-
vyshhoi-osvity). Всі стейкхолдери на зустрічах підтвердили, що інформовані про наявність ОПП на сайті
Університету та кафедри. Чітко та в достатньому обсязі для інформованості здобувачів освіти, абітурієнтів та інших
зацікавлених сторін описано цілі, компоненти та очікувані результати навчання. На сторінці кафедри розміщено
навчальний план (https://goo.su/809y), силабуси (https://goo.su/80A), робочі програми навчальних дисциплін
(https://goo.su/80a2). На сайті Університету розміщено посилання на банк вибіркових дисциплін, але анотації до
них відсутні.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Документи структуровано відповідно до підрозділів, органів чи напряму діяльності, що значно спрощує сприйняття
й пошук інформації.

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

Відсутні анотації до вибіркових дисциплін у пропонованому каталозі. ЕГ рекомендує наповнити банк вибіркових
дисциплін необхідною інформацією.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОПП в цілому відповідає критерію 9. В Університеті наявні необхідні нормативно-правові документи, які регулюють
права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Зміст ОПП, механізми впливу на якість її реалізації висвітлені
на офіційному сайті Університету. Всі учасники освітнього процесу мають необмежений доступ до них. Проте
відсутні анотації до вибіркових дисциплін у банку вибіркових дисциплін. Враховуючи зазначений недолік, ЕГ
дійшла висновку, що ОПП за Критерієм 9 відповідає рівню В.

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
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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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Семеніхіна Олена Володимирівна

Члени експертної групи

Квасник Ольга Віталіївна

Заїка Артем Олексійович
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