
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 27279 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

19.11.2020 р. Справа № 0990/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Maksym Vavrin,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Люта Ольга Василівна,

Кузнецов Кирило Андрійович,

Бридун Євгеній Володимирович,

Біловодська Олена Анатоліївна,

Serhii Kasian,

Olena Boienko,

Житар Максим Олегович,

за участі запрошених осіб:

Шахно Альона Юріївна – гарант ОП,

Рєпіна Інна Миколаївна – керівник експертної групи,

Фесенко Валерія Валеріївна – член експертної групи,

Троян Владислава Ігорівна – член експертної групи,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 27279

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

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

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма не відповідає частині 5 статті 10 ЗУ "Про вищу освіту", оскільки до даної програми наявні 2 пари
навчальних планів з різною кількістю кредитів. Зазначена стаття ЗУ чітко регламентує необхідність наявності 2х
освітніх програм з різним обсягом кредитів ЄКТС. Частина освітньої програми та навчальний план на 1 рік і 4 місяці
не відповідає статті 5 ЗУ "Про вищу освіту", в плані зазначено наступний розподіл за циклами: Нормативні
дисципліни становлять 67 кредитів ЄКТС; Вибіркові дисципліни - 31 кредит ЄКТС. В сумі ці два цикли становлять 98
кредитів ЄКТС, хоча в підсумках плану та ОП зазначено 90 кредитів. Зайвих 8 кредитів ЄКТС виникають через
незрозуміле включення в усі плани та ОП (хоча в підсумку їх чомусь не враховують) освітньої компоненти Українська
мова (як іноземна), проте в звіті про самоаналіз чітко зазначена відсутність іноземних студентів. Така ж ситуація
присутня і для навчального плану терміном 1 рік та 10 місяців, який у перерахунку становить 128 кредитів. Наявність
навчального плану та частини ОП терміном 1 рік і 10 місяців, яка зазначається як освітньо-професійна, порушує абзац
1 частини 5 статті 5 ЗУ "Про вищу освіту", яка деталізується у Стандарті вищої освіти спеціальності 076, та чітко
регламентує 120 кредитів ЄКТС для освітньо-наукової програми. Даний план та частина ОП не враховують
компетентності з Стандарту вищої освіти для спеціальності 076. Усі вище наведені недоліки зазначаються ЕГ, проте,
не враховуються при оціненні.

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

ГЕР спростовує висновок ЕГ: "Всі складові структуровані за блоками «Знання», «Уміння», «Комунікація»,
«Автономність і відповідальність»", - оскільки дана матриця є зайвою та не повинна міститись у ОП, а є складовою
Стандарту вищої освіти, тому її дубляж є недоцільним. Зміст освітньої програми не відповідає Стандарту вищої освіти
оскільки не забезпечує набуття компетентності освітніми компонентами, наприклад, СК 2. Здатність проводити
оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності забезпечується
рядом освітніх компонент, проте в деяких РП згадки про дану СК відсутні (наприклад ОПП 2.2 Управління
підприємницькою діяльністю) або вона номінально присутня, хоча жодна тема дисципліни не розкриває дану СК
(наприклад ОПП 2.3 Управління біржовою діяльністю, ОПП 2.4 Управління торговельною діяльністю та інші.), Дані
недоліки у більшій мірі розкриваються у оцінювання критерію 4. Відповідно до вище вказаного слід відзначити
висновок ЕГ: "... Разом із тим існують деякі формальні неточності: за ОК «Управління підприємницькою діяльністю»
та «Управління біржовою діяльністю» заявлені ЗК, СК і ПР не співпадають з тими, які визначені у силабусах
відповідних дисциплін; .... Зазначені недоліки носять формальний характер, не впливають на можливість досягти
цілей ОП і не є суттєвим відхиленням від вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність", - оскільки у ОП порушується Стандарт, що є суттєвим недоліком. Логічно-структурна
схема фактично відсутня оскільки всі компоненти впливають на всі компоненти, що не відображає зв'язку між
окремими компонентами. "Логічно структурна схема" для 1 року і 10 місяців містить повтори освітніх компонентів з
першого (бакалаврського) рівня, що, на переконання ЗВО, дозволяє краще підготувати здобувачів, які вступають не з
076 спеціальності, проте є прямим порушенням ЗУ та Стандарту. ОПП 2.15 не забезпечує покриття усіх ПРН освітньої
програми, що підтверджується відповідними матрицями ОП. Атестація здобувачів освіти не відповідає Стандарту
вищої освіти з спеціальності 076, оскільки ним передбачено лише одну форму виконання кваліфікаційної роботи або
складання підсумкового екзамену. У Розділі VI навчального плану зазначено обидві форми атестації, у освітніх
компонентах зазначено ОПП 2.15 Державний екзамен по захисту кваліфікаційної роботи, що суперечить вимогам
Стандарту ВО. Також термін "Державна атестація" скасовано статтею 6 ЗУ "Про вищу освіту", проте у навчальному
плані використано даний термін.

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

У зв'язку з недотриманням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність надати висновок про відповідність предметній області неможливо.

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

У навчальному міститься безальтернативна вибіркова компонента Блок 4 5. Українська мова (як іноземна), що
свідчить про порушення прав здобувачів освіти на вільний вибір освітніх компонентів. Дана компонента відсутня у
ОП у частині 2. Перелік освітніх компонент. Логічно-структурна схема свідчить про фіктивність процесу вибору
вибіркових освітніх компонентів, оскільки вибіркові компоненти впливають на інші вибіркові компоненти і в свою
чергу всі вони разом впливають на Практику та дипломну роботу. Це свідчить про обов'язковість вибору усіх
вибіркових компонент, оскільки без них не можливо допустити здобувачів до практики та атестації, що в свою чергу
порушують логіку набуття ПРН. Проте ЕГ у своєму висновку не зазначає проблеми передувальних та послідовних
освітніх компонентів, стверджуючи про наявність вільного вибору.

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

-

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

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

Професійний стандарт відсутнй

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

не застосовується

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

Дуальна форма здобуття освіти відсутня

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

ГЕР погоджується з висновком ЕГ: "...Проте ПРН 10 “Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в
діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків” для 90
кредитної ОПП досягається фактично тільки однією ОК Соціальна відповідальність. При детальному розгляді робочої
програми даної дисципліни експертна група зазначає, що її зміст лише частково формує ПРН 10 в частині питання,
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що стосується соціальної відповідальності бізнесу.", - оскільки це становить суттєвий недолік недотримання
Стандарту вищої освіти зі спеціальності 076, Також, висновок ЕГ: "..Разом із тим існують деякі формальні неточності:
за ОК «Управління підприємницькою діяльністю» та «Управління біржовою діяльністю» заявлені ЗК, СК і ПР не
співпадають з тими, які визначені у силабусах відповідних дисциплін; згідно з матрицею відповідності «Програмні
результати-Освітні компоненти», яку наведено в ОП, дисципліна «Глобальна економіка» забезпечує ПР 7, що має
відповідати компетентності СК-1 і не підтверджується даними матриці відповідності «Компетеності – Освітні
компоненти»; аналіз силабусу та робочої програми ОК 1.1. «Інноваційний розвиток підприємства» дав змогу
встановити, що дисципліна забезпечує також формування СК 5 «Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних
проєктів в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності», що не відображено у матриці відповідності
«Компетентності-Освітні компоненти». ..", - оскільки дані неточності є не формальними, а свідчать про не
забезпечення освітніми компонентами компетентностей та ПРН, для яких вони заявленні в ОП. Наприклад
розглянемо освітню компоненту Моделювання бізнес-процесів. Для неї заявленні в матриці компетентності: ЗК 1,
СК3-СК5. У РП даної дисципліни відсутнє ЗК1, натомість є ЗК 2. Необгрунтовано забезпечення даною освітньою
конмпонентою СК5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній
та/або біржовій діяльності, оскільки у тематичному плані дисципліни не міститься жодної теми, яка б містила слово
"інноваційне". Натомість вся дисципліна за своїм змістом дублює предмет першого (бакалаврського) рівня
Економетрія (або Математичні методи та моделі в економіці). Така ж сама ситуація з іншими компетентностями СК 3
та СК 4, оскільки в тематичному плані відсутні будь які теми, що б допомогли набути ці компетентності та ПРН.
Наведений приклад не є виключенням з правила, у зв'язку з тим, що і решта РП мають аналогічні проблеми без
виключень, що вище було зазначено і ЕГ.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Критерії оцінювання в РП дисциплін відсутні, немає детального пояснення логіки оцінювання. Вся критерійність
зводиться до кількостей балів та їх розподілі в семестрі без будь яких детальних пояснень. Слід зауважити, що єдиним
прикладом з усіх РП можна назвати РП Управління біржовою діяльністю. Проте тематичний план не надає
інформацію (радше вводить в оману) щодо набуття РН. Зокрема, дана освітня компонента не забезпечує набуття РН4,
РН8, РН2 (становлять більше половини зазначених в РП результатів навчання). Така ж ситуація присутня в усіх РП, а
не тільки у зазначеному прикладі, про що писалось в підкритерії 4.1. Зокрема можна прийти до висновку, що освітня
компонента Управління біржовою діяльністю є дубляжем аналогічної освітньої компоненти першого
(бакалаврського) рівня, яку умовно можна назвати Основи біржової діяльності. Викликає здивування висновок ЕГ,
оскільки вони не досліджували РП освітніх компонентів, а вивчали автоматизовану систему управління даного ЗВО у
цьому підкритерію.

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

Поєднання навчання і досліджень у даній ОП відсутні. У РП присутній розділ "Індивідуальна робота", проте в ньому
викладенні фундаментальні уявлення про її можливість виконання. Завдання та теми, вимоги для індивідуальних
дослідних робіт в РП не наводяться. Слід означити єдине виключення з усіх РП - РП Управління біржовою діяльністю,
в якій міститься оцінювання за такі роботи. Зокрема ЕГ для аргументації наводиться ряд документів, проте слід
зазначити що 6 з 8 документів, стосуються здобувача освіти Гусак А.С. та 4 з 8 документів - Омельченко Д.С. Дані
приклади не можуть слугувати підтверджувальними фактами, адже описують здобутки у наукових дослідженнях 2
здобувачів вищої освіти з наявних 11 осіб, що становить менше 19%. Тому не можливо позитивно оцінити даний
підкритерій.

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

НПП не оновлюють зміст освіти на основі нових досліджень оскільки в РП присутня застаріла література початку
2000-х років, відсутня англомовна література, натомість є велика кількість застарілою російськомовної літератури.
Наприклад для дисципліни Управління біржовою діяльністю вся наведена література є за 2002-2008 рр., з неї 4
книжка тільки російською мовою; для дисципліни Глобальна економіка найновіша література є 2016 року (1 шт.) з
усіх за 2004- 2012 роки, 8 позицій літератури є російськомовною. Все наведено переконливо підтверджує відсутність
побудови викладання на основах сучасних світових практик. Неможливо підтвердити висновок ЕГ про проходження
НПП міжнародних стажувань, оскільки набуті знання на цих стажуваннях жодним чином не було відображено в РП
відповідними НПП.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження не пов'язані з інтернаціоналізацію діяльності ЗВО, оскільки жодним
чином не використовуються світові досягнення, окрім застарілих російськомовних, Зокрема у освітній компоненті
Глобальна економіка з усіх РП єдиний раз згадується The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report
2011-2012, проте і він є застарілим, хоча виходить щорічно. ГЕР погоджується з висновком ЕГ: "...експертна група
відзначає необхідність більш системного проходження іноземних стажувань науково-педагогічними працівниками з
урахуванням особливостей ОК, які вони викладають, та останніх тенденцій в професійній сфері...", - та доповнити
його шляхом звернення уваги НПП на використання світових здобутків у навчанні, викладанні та наукових
досліджень, які відсутні в РП.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЗВО має комп'ютерні класи (в тому числі з обладнанням для лінгафонних кабінетів), інтерактивні дошки,
копіювальна техніка. Окремі приміщення, зокрема ауд.345, облаштовані за спонсорської допомоги Метінвест та
Hetes. Також, за підтримки Метінвест та Криворізької фундації майбутнього створено навчально-науковий центр
Siemens Industry 4.0, де представлена цифрова модель виробництва і можливість її дослідити через віртуальний світ.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
наукової діяльності в межах освітньої програми

не застосовується

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

ЗВО намагаючись забезпечити дотримання протиепідемічних правил та створення умов для мінімізації ризику
інфікування учасників освітнього процесу, встановлює іонізатори повітря у комп'ютерних класах. Разом з тим, слід
зазначити, що, за медичними дослідженнями, надмірне застосування іонізаторів призводить до порушення вимог з
охорони праці та відсутність підтвердженних медичних досліджень про зменшення ризику інфікування вірусами при
застосуванні іонізатора. А тому запропонована практика застосування іонізаторів у комп'ютерних аудиторіях
потребує ретельного аналізу, медико-санітарного розгляду та обгрунтування фахівцями. Саме тому ГЕР не може
визнати даний факт як використання кращих практик

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

ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної підтримки здобувачів у ході навчання з метою реалізації ними
індивідуальної освітньої траєкторії. Проте у ході засідання ГЕР ЗВО та ЕГ підтвердили факти некоректної роботи
даного веб-додатку та АСУ, її часті збої та технічні помилки, які призводять до низки порушень, які були виявленні
під час розгляду справи та підтвердженні представниками ЗВО під час засідання ГЕР. Тому, виходячи з наданих нових
фактів, ГЕР, на даний час, не може вважати дану систему як приклад кращих практик.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Експертною групою та ЗВО не надано переконливих аргументів про застосування найкращих практик та
інноваційного підходу

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

Експертною групою та ЗВО не надано переконливих аргументів про застосування найкращих практик та
інноваційного підходу

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

ЗВО надане підтвердження про технічні збої та некоректну роботу АСУ під час засідання ГЕР. Тому, у зв'язку з появою
нових фактів, ГЕР не може вважати застування даної системи прикладом кращих практик.
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Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Потребує активізації процес залучення роботодавців до формування структури та основних компонентів ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Розробити окремі освітні програми для навчальних планів з різними термінами навчання у відповідності з ст. 10 ЗУ
"Про вищу освіту" Відкорегувати навчальні плани за ОП щодо дотримання вимог кредитності. Привести ОП у
відповідність до Стандарту вищої освіти за спеціальність 076 Усунути всі порушення ЗУ "Про вищу освіту" Вилучити з
ОП елементи, які дублюють Стандарт вищої освіти. Привести ОП у відповідність до чинних вимог. Забезпечити
набуття РН та ОК відповідно до стандарту шляхом перегляду освітніх компонент ОП Привести атестацію здобувачів
відповідно до вимог Стандарту Вилучити освітні компоненти, які дублюють такі ж на першому (бакалаврському)
рівні. Привести нормативні терміни навчання у відповідність ЗУ Розробити чітку логічно-структурну схему
викладання освітніх компонентів на ОП. Забезпечити індивідуальну траєкторію здобувачів освіти шляхом
узгодження передувальних і послідовних освітніх компонентів у блоках вибіркових дисциплін. Включити у
навчальний процес години (аудиторні чи самостійні), присвячені участі у групових проєктах, розвитку ораторського
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мистецтва; посилити системні заходи на рівні ЗВО із залученням студентів до громадської діяльності та різних
соціальних заходів.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Додатково ознайомитись із кращими практиками визнання результатів навчання в інших ЗВО, за програмами
міжнародної професійної сертифікації з підприємництва та біржової діяльності з метою формування чіткого
механізму визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті чи за іншими освітніми програмами.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Удосконалити РП шляхом узгодження РН та ОК за освітньою програми Надавати студентам в РП усю необхідну
деталізовану інформацію. Впровадити поєднання навчання та дослідження для здобувачів вищої освіти Впровадити
застосування НПП наукових досягнень та сучасних практик в освітній процес за допомогою інтернаціоналізації
додатково ознайомитись із кращими практиками визнання результатів навчання в інших ЗВО, за програмами
міжнародної професійної сертифікації з підприємництва та біржової діяльності з метою Впровадити при виборі
програми іноземного стажування НПП фокусування на освітні компоненти, які викладаються в межав ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Запровадити у ЗВО практику інформаційних заходів щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення її
проявів в рамках проведення конференцій, круглих столів, семінарів.

Критерій 6. Людські ресурси
Більш активно застосовувати мотиваційні інструменти для представлення результатів наукових досліджень НПП в
наукометричних базах Scopus та WoS та у виданнях категорії Б в розрізі дисциплін які вони викладають. Більш
активно залучати професіоналів-практиків, роботодавців до аудиторних занять зі здобувачами

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Удосконалити роботу АСУ, забезпечити коректність її роботи та виправити технічні збої для можливості її застування
як прикладу кращих практик. Розробити нормативні документи з обгрунтуванням відсутності шкідливості
застосування іонізаторів та їх застосування у відповідності з вимогами нормативно-правових актів у галузі охорони
праці або медичного застосування.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Підвищити рівень залучення роботодавців до перегляду та покращення змісту ОП. Удосконалити систему
інформаційного забезпечення формування якості вищої освіти в ЗВО, зокрема, комп'ютерне інформаційне
забезпечення і супровід створення навчальних планів та освітніх програм задля їх відповідності стандарту ВО та
чинному законодавству

Критерій 9. Прозорість та публічність
Активізовувати заходи щодо запровадження кращих практик та не зупиняти впровадження систем автоматизації.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.
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Головуючий на засіданні ГЕР

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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