
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Нестерчук Юлія Олесандрівна, Лопатка Ксенія Андріївна, Георгіаді
Неллі Георгіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не було

Дати візиту до ЗВО 06.10.2021 р. – 08.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%9C
%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1
%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D1%8C/%D0%9F%D0%9E_%D0%A6%D0%A2/%D0%92%D1%96%D0%
B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80
%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%
D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2_%D0%9E
%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%A2%D0%91%D0%94.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%9C
%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1
%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D1%8C/%D0%9F%D0%A2%D0%91%D0%94/%D0%9F%D1%80%D0%B
E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7
%D0%B8%D1%82%D1%83_2_%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D0%9F%D0%A
2%D0%91%D0%94.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Після попередньої акредитаційної експертизи у 2021 р. було удосконалено і затверджено нову редакцію ОПП
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. ЕГ проаналізувала зміни, які відбулись в ОПП внаслідок
врахування зауважень та наданих рекомендацій попередньої ЕГ та ГЕР. Обсяг ОП приведено до вимог законодавства
щодо навчального навантаження для даного рівня вищої освіти. Силабуси навчальних дисциплін приведені у
відповідність до матриці відповідності програмних компетентностей компонентам ОП та матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП. Оптимізовано перелік вибіркових компонент;
удосконалено структурно-логічну схему ОП; розвинено можливості набуття здобувачами соціальних навичок.
Впроваджено практику поєднання навчання та дослідження для здобувачів ВО. Активізовано залучення
професіоналів-практиків і роботодавців до аудиторних занять зі здобувачами. Удосконалено роботу АСУ у
застосуванні електронних журналів, організації вибору з банку вибіркових дисциплін та ін. ОПП, що акредитується,
та ЗВО загалом справили позитивне враження. Відповідність ОПП усім Критеріям була визначена на рівні В.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії ЗВО, визначені з урахуванням позицій і потреб стейкхолдерів, досвіду
вітчизняних та іноземних ЗВО. ОПП враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий та
регіональний аспекти та забезпечує підготовку фахівців з фокусуванням на підприємницьку діяльністю підприємств
гірничо-металургійного комплексу. ОП передбачає практичну підготовку здобувачів і дозволяє здобути
компетентності для подальшої професійної діяльності. Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання
за даною ОПП, публічного доступу до документів КНУ, що регулюють визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО. Залучення здобувачів до реалізації ініціативних та госпрозрахункових наукових тем. Позитивними є
значні здобутки у Всеукраїнських конкурсах кваліфікаційних робіт. Наявність у відкритому доступі внутрішніх
нормативних документів КНУ щодо роз’яснення критеріїв навчання та оцінювання. Чітка та зрозуміла політика
дотримання академічної доброчесності. Позитивна динаміка науково-професійних здобутків НПП, підвищення
кваліфікації через стажування, в т.ч. міжнародні. Забезпечено прозорість та якість процедур конкурсного відбору
викладачів з реальним урахуванням результатів опитування студентів. Позитивним є додаткове матеріальне
стимулювання НПП з фонду стимулюючих виплат відповідно до формули розподілу фінансування. ОПП
забезпечена фінансовими ресурсами, освітнім середовищем та матеріально-технічною базою. КНУ залучає для
покращення матеріально-технічної бази спонсорську допомогу та грантові кошти. Доступ до інфраструктури ЗВО та
інформаційних ресурсів здійснюється безоплатно. Освітнє середовище є безпечним та дозволяє задовольнити
інтереси здобувачів. Позитивною практикою є наявність обладнаної всім необхідним кімнати матері і дитини в
головному корпусі ЗВО, якою можуть користуватись як здобувачі, так і викладачі, які мають маленьких дітей. ЗВО
здійснює системну освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів;
розвиває інфраструктуру для задоволення потреб та інтересів здобувачів, зокрема з особливими освітніми
потребами. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій. Створена дієва система
забезпечення якості освіти. Систематично здійснюється моніторинг якості освітнього процесу за ОП та оперативне
реагування на виявлені недоліки за результатами процедур зовнішнього оцінювання. Існує позитивна практика
формування портфоліо ОП, в якому документується процес розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду ОП.
Діяльність ЗВО є прозорою і публічною. Діючі у ЗВО нормативно-правові акти - чіткі, структуровані і доступні для
тих, чиї права та обов’язки вони регулюють. Сильною стороною є онлайн-каталог ОП, що дає змогу знаходити
необхідну інформацію.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Не проводяться анкетування викладачів і роботодавців з метою удосконалення даної ОП. Рекомендовано розробити
форми анкет і такі опитування проводити регулярно. Нерівномірний розподіл кредитів між ОК 1.3, ОК 2.3 і ОК 2.4.
У блоці вибіркових ОК відсутнє розмежування у напрямках підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Рекомендовано збалансувати обов'язкові ОК за кількістю кредитів; систематизувати назви обов'язкових і вибіркових
дисциплін, рівномірно розподіливши їх у напрямках підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Реалізація
існуючого механізму вибірковості потребує вдосконалення щодо надання більшої свободи здобувачам при виборі
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варіативних дисциплін. Рекомендовано ліквідувати встановлені ЗВО мінімуми чисельності груп для вивчення
вибіркових дисциплін. Ускладненою є процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Рекомендовано спростити процедури, ознайомившись з практикою визнання результатів в інших ЗВО. Форми та
методи навчання потребують оновлення. Рекомендовано розширити практику використання інноваційних методів в
освітньому процесі відповідно до запитів здобувачів. Здобувачі не мотивовані до участі у програмах міжнародної
академічної мобільності. Рекомендується посилити партнерські зв’язки з провідними ЗВО, посилювати промоцію
міжнародних можливостей на офіційному сайті, через кураторів та в соціальних мережах. Відсутність практики
викладання фахових дисциплін англійською мовою. Рекомендується запровадити викладання фахових дисциплін
ОП англійською мовою. Недостатня обізнаність здобувачів у питанні перевірки на академічний плагіат.
Рекомендовано збільшити кількість заходів з інформування про дотримання академічної доброчесності. Участь
роботодавців-практиків в навчальному процесі відбувається переважно у форматі разових занять з гостьовим
лектором, відсутній план таких заходів. Рекомендовано запровадити системну планову інтеграцію роботодавців до
навчального процесу. Система стимулювання викладацької майстерності базується на суб’єктивному оцінюванні
здобутків НПП. Рекомендовано уніфікувати критерії та запровадити рейтингове оцінювання НПП. На думку
здобувачів, покращення потребують умови проживання у гуртожитках. Рекомендовано провести опитування
здобувачів для з'ясування причин незадоволення та їх ліквідування. Не всі корпуси ЗВО повністю задовольняють
потреби осіб з обмеженими можливостями. Рекомендовано встановити сучасні пандуси та переобладнати санітарно-
технічні вузли. Відсутність консолідованої позиції роботодавців та випускників щодо співпраці із ЗВО через
відповідні об’єднання/асоціації. Рекомендовано ЗВО ініціювати створення таких об’єднань. Технічні проблеми в
роботі сайту ЗВО проявляються у періодичному тимчасовому припиненні роботи деяких сторінок. Рекомендовано
налагодити безперебійну роботу сайту. Відсутність практики оприлюднення на веб-сайті ЗВО пропозицій після
громадських обговорень ОП. Рекомендовано оприлюднювати результати громадського обговорення проєктів ОП.

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 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розроблена у відповідності до місії ЗВО, вказаній у Стратегії
розвитку КНУ на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Так, місія КНУ передбачає
підготовку конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності,
соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й
наукового потенціалу; поступове впровадження європейських і світових стандартів якості освіти; надання
високоякісних освітніх послуг і реалізацію інноваційних наукових досліджень відповідно до потреб економіки та
вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань, культурно-просвітницької діяльності; збереження та
примноження кращих традицій університетської освіти. Цілі даної ОПП полягають у підготовці
висококваліфікованих професіоналів у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з орієнтацією на
формування теоретичних і практичних знань, успішне виконання професійних обов’язків за спеціальністю,
організацію та ведення підприємницької справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення
операцій на біржах та підготовку здобувачів для подальшого навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних
рівнів і наукових ступенів. А стратегія ЗВО передбачає подальший розвиток університету як провідного
регіонального суспільного науково-освітнього центру з розвиненими рівнями інтелектуального потенціалу,
конкурентоспроможності, сучасної інфраструктури та системи управління. Як запевнила гарант, дана ОПП
пов'язана зі стратегією розвитку гірничо-металургійного комплексу (ГМК) Криворізького регіону і передбачає не
лише отримання певних компетентностей, знань, умінь та навичок, що відповідають вимогам стандарту вищої
освіти за спеціальністю, але й специфічних знань щодо особливостей господарської діяльності суб’єктів
підприємництва - підприємств ГМК, які є містоутворюючими і не обмежуються тільки адміністративними
кордонами міста та області, але й поширюються на всю країну. Отже, експертній групі вдалося встановити, що цілі
ОПП відповідають місії і стратегії ЗВО.

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

У відповідь на зауваження ЕГ та ГЕР КНУ та кафедрою економіки, організації та управління підприємствами
(ЕУОП) реалізовано заходи щодо активізування процесу залучення роботодавців до формування структури та
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основних компонентів ОП. Так, на сайті КНУ створено сторінку «Проєкти для обговорення». А 11.11. 2020 р. на сайті
кафедри ЕОУП (https://eoup.knu.edu.ua/ ) було розміщено проєкт ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» для ознайомлення стейкхолдерів. У 2021 р. відбулось два розширених засідання кафедри. На них були
присутні такі представники роботодавців: Буханець В.В. - головний спеціаліст з економічної безпеки ТОВ «Бізнес
Сек’юріті Груп»; Бетер В.В. – директор ТОВ «Дніпрянка», Гераськін О.С. – заст. головного енергетика ПАТ
«Кривбасзалізрудком», Гук А. Ю. – начальник техніко-економічного відділу ДП ДПІ «Кривбаспроект»; Бережна В.С.
– директор ТОВ «Салон спецодягу Валентина», Новік І. М. – провідний фахівець АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ін.;
стейкхолдери академічної спільноти: д.е.н., проф. Маслак О.І. (Кременчуцький національний університет ім. М.
Остроградського); д.е.н., доц. Бочарова Ю. Г. (Донецький національний університету економіки і торгівля ім. М.
Туган-Барановського); д.е.н., проф. Єлісєєва О. К. (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара);
Кошова Катерина – здобувач ВО за ступенем «магістр» денної форми навчання, а також Омельченко Дмитро,
Гладуш Віктор, Гуманенко Ігор – випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Так, на засіданні кафедри ЕОУП (протокол №7 від 21.01.2021 р.) пройшло обговорення отриманих рецензій та
відгуків від стейкхолдерів академічної спільноти та прийняття рішення про формування освітніх компонентів для
ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». А на засіданні 12.02.2021 р. (протокол №8)
обговорювались рекомендації роботодавців щодо формування освітніх компонентів для даної ОП. 27 травня 2021 р.
в рамках проекту «Інформаційна підтримка мереж ЕС в Україні» відбувся захід «Ярмарок кар'єри» в YouTube
трансляції, учасниками якого були представники підприємств (спікери), проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи (модератор), декани факультетів, завідувачі кафедр, працівники центру сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників, викладачі та здобувачі вищої освіти. Проте, під час зустрічей з
викладачами та роботодавцями за даною ОП ЕГ вдалося з'ясувати, що опитувань (анкетувань) на предмет внесення
пропозицій щодо удосконалення даної ОП серед викладачів і роботодавців не проводилось. Свої пропозиції вони
могли висловити лише в усній формі на засіданнях кафедри, де проводилось обговорення даної ОП. На думку
членів ЕГ, доцільним є розробити форми анкет для викладачів і роботодавців і такі опитування проводити
регулярно (принаймні раз на рік).

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.

Зі слів гаранта, тенденції розвитку спеціальності при оновленні ОП враховуються на підставі постійного моніторингу
кафедрою ЕОУП ринку праці, розвитку малого та середнього бізнесу (Результати моніторингу наведені у відповідях
на запит 2). На засадах аналізування динаміки контингенту здобувачів першого (бакалаврського) рівня ВО кафедра
ЕОУП вбачає перспективу розвитку даної спеціальності. Група забезпечення ОП запевнили ЕГ, що під час
формування цілей та програмних результатів навчання було враховано галузевий та регіональний контекст. Щодо
регіонального аспекту, то у 2021 р. в Дніпропетровській області затверджена «Програма розвитку малого та
середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2021–2022 рр.» (https://oblrada.dp.gov.ua/region-
programmes/ ). За даною Програмою передбачено збільшення кількості малих та середніх бізнес-структур,
чисельності працюючих, питомої ваги малого підприємництва в обсязі реалізованої продукції з 15% до 16%. Це
засвідчує розвиток підприємництва в регіоні, збільшення потреби в кваліфікованих фахівцях бізнес-структур та
перспективність спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність». Підтримка розвитку
підприємництва у м. Кривий Ріг обумовлена Стратегічним планом розвитку м. Кривого Рогу до 2025 р. (
https://kr.gov.ua/ua/st/pg/100415583959267_s/), у якому висвітлено низку стратегічних цілей, зокрема розвиток
інституційної інфраструктури підтримки підприємництва; розвиток трудових ресурсів, створення системи
забезпечення підприємств міста кваліфікованими кадрами та ін. Гарант надала ЕГ результати узагальнення даних
за запитами роботодавців щодо потреби в фахівцях зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». Список запитів на фахівців зі спеціальності було складено на основі даних сайту:
https://www.work.ua/jobs-kryvyi_rih/ (дата запиту 08.10.2021). Експертній групі вдалось з’ясувати, що у процесі
перегляду даної ОП робочою групою було проведено моніторинг вітчизняних ОП: Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана (оновлення тематичного наповнення ОК 1.3); Тернопільського
національного технічного університету ім. І. Пулюя (враховано досвід побудови логічно-структурної схеми ОП);
Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (удосконалено зміст ОК 2.3); Полтавської
державної аграрної академії (удосконалено ОК 2.4 ); Харківського національного економічного університету ім. С.
Кузнеця (удосконалено ОК 1.3); Національного авіаційного університету (розширення тематичного наповнення ОК
1.3 та ОК 2.3). Також використано досвід аналогічних ОПП закордонних навчальних закладів: Riga Technical
University, Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини, Гданьского технологічного університету
(Польща) та ін. Це підтверджує факт урахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм у
процесі формування цілей програми.

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.

Надана університетом ОП 2021 року повністю враховує положення Стандарту вищої освіти другого (магістерського)
рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля
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та біржова діяльність» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-magistr.pdf ) і
забезпечує досягнення передбачених ним програмних результатів навчання. Оновлена освітньо-професійна
програма викладена на сайті університету за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1F8eQMMKIzgBBkDaNhAPe7EIpU29uHiAN/view .

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії ЗВО. Вони визначені з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів, а
також досвіду вітчизняних та іноземних ЗВО, що реалізують аналогічні програми. ОПП враховує тенденції розвитку
спеціальності та ринку праці, галузевий та регіональний аспекти. Дана ОПП забезпечує підготовку фахівців за
спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з фокусуванням на підприємницьку діяльністю
підприємств гірничо--металургійного комплексу, які є містоутворюючими для м. Кривий Ріг і значущими для
розвитку Дніпропетровської області та України загалом.

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

Не проводяться опитування (анкетування) серед викладачів і роботодавців на предмет внесення ними пропозицій
щодо удосконалення даної ОП. Свої пропозиції вони можуть висловити лише в усній формі на засіданнях кафедри,
де проводиться обговорення даної ОП. Рекомендовано розробити форми анкет окремо для викладачів і
роботодавців і такі опитування проводити регулярно (принаймні раз на рік).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Оскільки цілі ОПП відповідають місії та стратегії ЗВО, визначені з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів, а
також досвіду вітчизняних та іноземних ЗВО, що реалізують аналогічні програми; ОПП враховує тенденції розвитку
спеціальності та ринку праці, але не проводяться регулярні опитування серед викладачів і роботодавців з метою
вивчення їх позицій і потреб при формуванні цілей програми, то ОП, що акредитується, відповідає Критерію 1 із
відхиленнями, які не є суттєвими, та можуть бути виправленими у відповідності до рекомендацій.

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).

Обсяг ОПП у кредитах ЄКТС складає 90 кредитів, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України для
другого (магістерського) рівня. Обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, становить 66 кредитів. Обсяг кредитів, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів
вищої освіти, складає 24 кредити або 26,7 % . У відповідь на рекомендацію ГЕР відкоригувати навчальні плани за
ОП щодо дотримання вимог кредитності було вилучено з ОП дисципліну «Українська мова як іноземна» через
відсутність ліцензії на навчання іноземних студентів. У відповідності з Правилами прийому Криворізького
національного університету у 2021 р. здійснено набір вступників на навчання за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти терміном на 1 рік 4 місяці (90 кредитів) (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu ). Експертною групою
встановлено, що загальний обсяг ОПП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
рівня магістра та стандарту вищої освіти.

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

Після попередньої експертизи, враховуючи рекомендації ЕГ та ГЕР, було удосконалено і затверджено нову редакцію
ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” 2021 р. У відповідь на рекомендацію попередньої ЕГ
збільшити кількість аудиторних годин для вивчення іноземної мови їх збільшено з 16 годин до 32 годин. Змінено ОК
«Іноземна мова для бізнес-спілкування (за професійним спрямуванням)» на «Іноземна мова для кар’єри та бізнесу»,
оновлено тематику. Серед вибіркових освітніх компонентів додатково введено нову дисципліну «Наукове
спілкування іноземною мовою». Силабуси навчальних дисциплін приведені у відповідність до матриці відповідності
програмних компетентностей компонентам ОП та матриці забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами ОП. Перелік вибіркових компонент оптимізовано за кількістю кредитів (4 кредити) та
за кількістю аудиторних годин і формою контролю. Також для посилення соціальних навичок здобувачів до ОПП
включено нову обов’язкову ОК 1.4 «Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі». Ознайомлення із структурно-
логічною схемою освітнього процесу здобувачів за даною ОП і підходом до її побудови під час зустрічі з гарантом і
представниками академічної спільноти дозволяє зробити висновок про те, що у змісті ОПП загалом
прослідковується логічна взаємопов’язаність освітніх компонентів. Проте, має місце певна термінологічна
неузгодженість, яка робить незрозумілою логіку формулювання назв окремих дисциплін. ЕГ звернула увагу на те,
що у блоці обов'язкових компонент ОП розмежовуються дисципліни у напрямках підприємництва (ОК 1.3
“Управління підприємницькою діяльністю”, 7 кредитів), торгівлі (ОК 2.3 “Управління торговельною діяльністю”, 6
кредитів) та біржової діяльності (ОК 2.4 “Управління біржовою діяльністю”, 4 кредити). У блоці вибіркових
дисциплін такого розмежування немає. Крім того, немає жодної дисципліни, присвяченої біржовій діяльності. При
цьому з'являється термін “бізнес”, який фігурує в кількох дисциплінах. Незрозумілим є, чи бізнес включає
підприємництво, торгівлю та біржову діяльність, чи висвітлює окреме поняття. ЕГ рекомендує збалансувати
обов'язкові ОК 1.3, ОК 2.3 і ОК 2.4 за кількістю кредитів; систематизувати назви обов'язкових і вибіркових
дисциплін, рівномірно розподіливши їх у напрямках підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а також
уточнити назву вибіркової ОК “Економічне оцінювання”, конкретизувавши об’єкт оцінювання.

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

Проаналізувавши зміст ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», ЕГ дійшла висновку, що освітня
програма містить у собі компоненти, які відповідають предметній сфері навчання. Акцент у ній робиться на
оволодінні теоретичними знаннями, а також формуванні та розвитку практичних навичок успішного ведення
підприємницької, торговельної та біржової діяльності у різних сферах міжнародної, національної та регіональної
економіки, у тому числі у діяльності суб’єктів гірничо-металургійного комплексу. Як запевнили на зустрічі
викладачі за даною ОП, методи, методики, підходи, якими мають оволодіти здобувачі на практиці, вивчаються в
межах таких обов'язкових освітніх компонент, як ОК 1.1 “Інноваційний розвиток підприємства”, ОК 1.3 “Управління
підприємницькою діяльністю”, ОК 2.3 “Управління торговельною діяльністю”, ОК 2.4 “Управління біржовою
діяльністю”. У свою чергу, зміст таких освітніх компонентів, як ОК 1.2 “Іноземна мова для кар'єри та бізнесу”, ОК 1.4
“Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі”, ОК 2.2 “Соціальна відповідальність” забезпечує розвиток у здобувачів
пізнавальних здібностей, комунікативних та розумово-аналітичних навичок. Переважна більшість дисциплін з
циклу вибіркових, а також теми кваліфікаційних робіт відповідають предметній області, в якій реалізується ОПП.

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

Як запевнили ЕГ учасники фокус-груп, здобувачі мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію у
відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним
графіком у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf ), Положення про формування здобувачами КНУ
індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). На сайті університету
(http://www.knu.edu.ua/ ) міститься Банк вибіркових дисциплін з анотаціями, який періодично оновлюється.
Електронне освітнє середовище КНУ (http://asu.knu.edu.ua/ ) та наявність власних електронних кабінетів дає змогу
здобувачам здійснювати вибір освітніх компонент та формувати індивідуальний навчальний план. У відповідь на
рекомендацію ГЕР щодо забезпечення індивідуальної траєкторії здобувачів шляхом узгодження передувальних і
послідовних освітніх компонентів у блоках вибіркових дисциплін у структурі і змісті оновленої ОПП 2021 р. перелік
вибіркових компонент оптимізовано за кількістю кредитів (4 кредити) та за кількістю аудиторних годин і формою
контролю. Здобувачі, окрім запропонованого переліку, мають право обрати освітню компоненту з будь-якої
освітньої програми та/або освітнього рівня в межах 4 кредитів ЄКТС з банку вибіркових дисциплін КНУ. Під час
ретельного вивчення Положення про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та бесіди із здобувачами ЕГ встановила, що вибір відбувається
через особистий електронний кабінет студента, де для кожної дисципліни наведено посилання на зміст дисципліни,
семестр її викладання, обсяг годин та інформацію про викладача. У Положенні про організацію освітнього процесу у
КНУ зазначається, що “...Здобувачеві освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та запропоновано
здійснити новий вибір, якщо… кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок/пакет
навчальних дисциплін, є меншою за встановлені в Університеті мінімуми…” При цьому, розміри мінімумів не
вказуються. Ознайомитись із Тимчасовим положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
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студентами КНУ експертній групі не вдалось: посилання (http://www.knu.edu.ua/storage/%20files/2/3/37.pdf )
виявилось недіючим. На даній ОП на першому курсі (денна форма) навчається 2 здобувача, на заочній формі 4
здобувача. То ж, скоріш за все, вибіркові дисципліни будуть обиратися групою, а не індивідуально. Експертна група
дійшла висновку, що реалізація існуючого механізму вибірковості потребує вдосконалення щодо надання більшої
свободи здобувачам при виборі варіативних дисциплін. Рекомендовано переглянути згадане вище Положення та
внести зміни до нього на предмет зменшення обмежень (ліквідування встановлених Університетом мінімумів) щодо
вибору здобувачами дисциплін з метою підвищення ефективності формування ними справді індивідуальної
освітньої траєкторії.

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

У навчальному плані передбачено проходження переддипломної практики у 3-му семестрі (обсягом 6 кредитів) як
обов’язкової компоненти (ОК.3.1) ОПП на базі конкретного суб’єкту господарювання з метою вдосконалення знань
та практичних навичок, збору інформації для виконання кваліфікаційної роботи. Здобувач може обрати місце
практики самостійно, або ж серед організацій, з якими університет має договір. Укладенням договорів із базами
практики в КНУ займається центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknyki). ЕГ ознайомилась із
переліком баз практик та договорів між КНУ та організаціями (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/praktyka), прикладом договору про проведення практики студентів ЗВО
на 2020-2021 н.р., гарантійним листом щодо проходження переддипломної практики здобувача. Крім того, в межах
вивчення усіх освітніх компонент передбачено практичні заняття, а також за ОК 1.3 “Управління підприємницькою
діяльністю” передбачено курсову роботу, при виконанні якої здобувачі одержують практичні навички у сфері
проведення аналітичних розрахунків, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів на підприємств тощо. Під час
зустрічі з роботодавцями окремі з них (Демченко Д.А., ТОВ “Сільпо-Фуд”, Бетер В.В., ТОВ “Дніпрянка” та ін.)
підтвердили факт проходження практики здобувачами даної ОПП та виказали задоволення наявними у здобувачів
практичними навичками. Це дає підстави вважати, що практична підготовка здобувачів дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

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

Як запевнили експертну групу здобувачі вищої освіти, роботодавці і викладачі, зміст ОПП дозволяє здобути через
обов'язкові освітні компоненти такі соціальні навички, як здатність до адаптації та дії в новій ситуації, здатність
мотивувати людей та рухатися до спільної мети, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків. У відповідь на зауваження попередньої ЕГ та ГЕР щодо відсутності окремих системних заходів з розвитку
соціальних навичок до ОПП включено обов'язкові освітні компоненти «Розвиток особистісного потенціалу в
бізнесі» та «Іноземна мова для кар’єри та бізнесу», а також вибіркові компоненти «Лідерство та професійна
успішність», «Наукове спілкування іноземною мовою». Це, на думку ЕГ, дозволяє набувати таких soft skills, як
комунікативність, грамотність висловлення своєї думки, здатність проявляти творчий підхід, ініціативність,
стресостійкість, вміння продукувати нові ідеї, бути критичним та самокритичним та інші. В освітньому процесі
застосовуються форми та методи навчання, що сприяють набуттю описаних навичок, а саме: дискусії, ділові ігри,
аналіз конкретних ситуацій тощо. У ЗВО активно проводяться соціальні заходи, до яких долучається і випускова
кафедра. Зокрема, протягом 2020-2021 рр. відбулись: «Велике прибирання»; онлайн-захід «Булінг у студентському
середовищі», День довкілля; Всесвітній день мобільності та доступності та інші, які сприяли формуванню навичок
спілкування та роботі в команді.

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

Професійний стандарт за спеціальністю відсутній. За результатами опанування ОП здобувачу присвоюється освітня
кваліфікація “Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності”. Професійна кваліфікація не присвоюється.

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.

У відповідності до Положення про організацію освітнього процесу КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та Рекомендацій щодо розроблення навчально-методичного
забезпечення дисциплін у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf ) кількість кредитів ЄКТС, які відводяться на кожну ОК,
встановлюються гарантом ОПП у відповідності до змісту та обсягу компетентностей, необхідних здобувачам для
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досягнення очікуваних програмних результатів навчання. Як запевнила ЕГ гарант, при формуванні навчального
плану за даною ОП враховано розподіл тижневих аудиторних годин та кількість семестрових годин самостійної
роботи здобувачів та форми контролю за кожною ОК даної ОПП (протокол засідання кафедри ЕОУП № 6 від
04.12.2020 р.). У робочих програмах навчальних дисциплін здійснено розподіл годин за видами робіт (лекції,
практичні заняття, курсова і самостійна роботи) та формами навчання (очної (денної) та заочної) для опанування
змісту окремих складових змісту тем залежно від важливості та обсягу інформації, що забезпечує можливість
здобуття компетентностей та формування ПР. ЕГ пересвідчилась, що в робочих програмах та силабусах ОК містяться
детальні таблиці з відображенням тематичної структури дисципліни (розподіл годин за темами (аудиторні та
самостійної роботи), розподіл годин самостійної роботи з зазначенням питань для опрацювання). Під час зустрічі з
НПП було з'ясовано, що співвідношення обсягу самостійної роботи відносно загального обсягу навчального часу
здобувача та співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів освітньої програми із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти визначається навчальним планом, який разом з ОП щорічно обговорюється з основними
стейкхолдерами. Під час опитування здобувачів не було отримано зауважень стосовно їх перевантаження під час
самостійної роботи. Це підтвердило достатність обсягу аудиторної та самостійної роботи, передбачених в ОПП.

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.

За даною освітньо-професійною програмою дуальна форма здобуття вищої освіти не проводиться, але практика
освіти за даною формою в університеті запроваджена на інших спеціальностях.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. ОПП передбачає набуття здобувачами
вищої освіти соціальних навичок (softs kills), що відповідають заявленим цілям.

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

У блоці обов'язкових компонент ОП розмежовуються дисципліни у напрямках підприємництва (ОК 1.3 “Управління
підприємницькою діяльністю”, 7 кредитів), торгівлі (ОК 2.3 “Управління торговельною діяльністю”, 6 кредитів) та
біржової діяльності (ОК 2.4 “Управління біржовою діяльністю”, 4 кредити). У блоці вибіркових дисциплін такого
розмежування немає. Немає жодної дисципліни, присвяченої біржовій діяльності. Рекомендовано збалансувати
обов'язкові ОК 1.3, ОК 2.3 і ОК 2.4 за кількістю кредитів; систематизувати назви обов'язкових і вибіркових
дисциплін, рівномірно розподіливши їх у напрямках підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Реалізація
існуючого механізму вибірковості потребує вдосконалення щодо надання більшої свободи здобувачам при виборі
варіативних дисциплін. Рекомендовано переглянути Положення про організацію освітнього процесу у КНУ у
частині вибору варіативних дисциплін та внести зміни до нього на предмет зменшення обмежень (ліквідування
встановлених Університетом мінімумів) щодо вибору здобувачами дисциплін з метою підвищення ефективності
формування ними індивідуальної освітньої траєкторії.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи рекомендації попередньої ЕГ та ГЕР, було удосконалено і затверджено нову редакцію ОПП 2021 р.
Обсяг ОП приведено до вимог законодавства щодо навчального навантаження для даного рівня вищої освіти.
Силабуси навчальних дисциплін приведені у відповідність до матриці відповідності програмних компетентностей
компонентам ОП та матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП.
Оптимізовано перелік вибіркових компонент; удосконалено структурно-логічну схему ОП; розвинено можливості
набуття здобувачами соціальних навичок. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної
діяльності. Але мають місце незначні зауваження стосовно структури і змісту ОП, тому освітньо-професійна
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програма загалом відповідає Критерію 2, а виявлені експертною групою недоліки не є суттєвими та можуть бути
виправленими у відповідності до рекомендацій.

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

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

Правила прийому на навчання оприлюднено на сайті КНУ у зручному для розуміння та пошуку форматі
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu ). Всю необхідну інформацію, яка спрямує абітурієнта за ступенем магістр,
можна знайти за посиланням: (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr), а саме:
особливості вступу до КНУ у 2021р.; перелік спеціальностей та вступних випробувань; порядок організації та
проведення вступних випробувань; програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов; програма вступного
екзамену з іноземної мови для всіх спеціальностей; програма вступного випробування з української мови (для
іноземних студентів), програми підготовки до фахового випробування). Програма вступного випробування з
іноземної мови та Програма фахового вступного випробування за спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» затверджені головою приймальної комісії 30 березня 2021 р. Правила прийому на навчання
достатньою мірою структуровані, викладені чітко та зрозуміло. На зустрічі з представниками студентства факт
чіткості і зрозумілості правил прийому на навчання за даною ОПП було підтверджено. У правилах прийому на
навчання не виявлено ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання.

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

Програма вступних випробувань переглядається щорічно. При прийомі на навчання на конкурсній основі здобувач
повинен скласти вступне фахове випробування та іспит з іноземній мови. Якщо вступник - іноземний громадянин,
він складає додаткове вступне випробування з української мови. В документі «Програма фахового вступного
випробування для прийому на навчання за ступенем вищої освіти «магістр» відображено перелік тем, на основі
котрих побудовані екзаменаційні питання та рекомендована література для підготовки до іспиту. Документ
оприлюднено на сайті ЗВО (https://cutt.ly/nE7w7kY ). Програма вступного випробування з іноземної мови для
прийому на навчання за ступенем «магістр» оприлюднена сан сайті: https://cutt.ly/UE7eus6. На основі отриманої
інформації від гаранта ОП та публічно доступної інформації на сайті можна зробити висновок про те, що правила
прийому на навчання за ОПП у достатній мірі враховують особливості самої програми та зміст вступних
випробувань відповідає рівневі вхідних компетентностей.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО під час академічної мобільності, відображені у
«Положенні про навчальний процес», яке затверджено наказом ректора №50 від 06.02.2020р. Документ
оприлюднено на сайті ЗВО (http://mgu.edu.ua/docs/NormAkti/poloj_akadem_mobiln.pdf). В частині четвертій, пункті
4.5 даного положення зазначено, що перезарахування результатів раніше складених заліків, екзаменів та інших
форм підсумкового контролю студентам, поновленим на навчання, переведеним із інших закладів вищої освіти,
інших форм навчання, а також особам, які здобувають другу вищу освіту, проводять декани факультетів за умови
ідентичної назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. Правила є достатньо
зрозумілими та чіткими. У частині шостій, пункті 6.3 зазначено, що переведення осіб здійснюється за окремим
Положенням, затвердженим наказом № 54 Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 р., посилання на яке в
документі відсутнє. У правилах не передбачена можливість зарахування окремих тем дисциплін. Про це було
зазначено у звіті попередньої ЕГ. Відповідно до інформації, отриманої під час зустрічей із гарантом ОПП,
здобувачами та НПП, встановлено, що досвіду визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти
здобувачами за даною ОПП, не було, але всі сторони освітнього процесу обізнані з правилами.

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.

У Положенні про порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, що
затверджено наказом ректора № 50 від 06.02.2020 р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf ), зазначено
про право на визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, поширюється на здобувачів
усіх рівнів вищої освіти. Визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, дозволяється з
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дисциплін, що починають викладатися з другого навчального семестру. При цьому визнання результатів
проводиться в семестрі, який передує йому. Визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної
освіти, поширюється лише на обов’язкові компоненти ОП. Студент має пройти підсумковий контроль, котрий
проходить у вигляді екзамену. Предметна комісія виставляє підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Перезарахування
окремих тем не передбачено даним документом. У ході бесіди зі здобувачами та НПП ОПП «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» встановлено, що випадків та досвіду перезарахування результатів неформальної
освіти на даній ОПП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність чітких і зрозумілих правил для вступу на навчання, які враховують особливості ОПП. Наявність
публічного доступу до документів КНУ, що регулюють доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО.

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

Правила для визнання результатів навчання, які отримані за фахом у неформальній освіті, наявні, але процедура є
ускладненою. У правилах не передбачена можливість зарахування окремих тем дисциплін. Про це було зазначено у
звіті попередньої ЕГ. Рекомендовано спростити процедури, що забезпечить можливість врахування на ОПП
отриманих здобувачами вищої освіти нових знань та навичок у системі неформальної освіти. Доцільно
ознайомитись з практикою визнання результатів в інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом правила прийому на навчання за освітньою програмою є в достатній мірі зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень і оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО та враховують особливості освітньої
програми як у регіональному, так і у професійному контексті. Але правила для визнання результатів навчання,
отриманих за фахом у неформальній освіті, є досить складними для реалізації та не передбачають зарахування
окремих тем дисциплін. Тому експертна група вважає, що ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
відповідає Критерію 3 із відхиленнями, які не є суттєвими, та можуть бути виправленими у відповідності до
рекомендацій.

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.

У процесі діалогу зі здобувачами денної та заочної форм навчання 1 і 2 курсу, представників студентського
самоврядування, аналізу відомостей самооцінювання встановлено, що освітній процес за ОП здійснюється за
такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи згідно з
Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (https://is.gd/hmAFNv). Навчальні заняття – це лекція,
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Детальне ознайомлення з робочими
програмами обов’язкових дисциплін ОП дозволяє зробити висновок про забезпечення освітніми компонентами
компетентностей та ПРН, для яких вони заявлені в ОП. У результаті перегляду та вдосконалення ОП після
попередньої акредитації робочі програми усіх ОК демонструють чітку відповідність програмних компетентностей
компонентам ОП та забезпечення ними програмних результатів навчання згідно з відповідними матрицями ОП.
Тематичні плани ОК містять теми, що дозволяють набути відповідних компетентностей та ПРН. ЕГ вказує на
формальний підхід до висвітлення методів навчання у робочих програмах, адже для усіх навчальних дисциплін
подається один набір методів, що можуть використовуватись, за виключенням іноземної мови для кар’єри та
бізнесу, основний акцент у викладанні якої зроблений на особистісно-орієнтованому та комунікативному підходах. З
окремих дисциплін (управління торговельною діяльністю, управління біржовою діяльністю, соціальна
відповідальність) передбачено виконання індивідуального завдання, що регламентується Положенням про
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організацію виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів (https://is.gd/8GVeJU ). У процесі
інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ встановила використання сучасних програмних продуктів, проте у здобувачів
виникли труднощі з відповіддю на питання про використання в освітньому процесі сучасних форм та методів
навчання. Натомість, результати анкетування свідчать про їх зацікавленість саме у таких формах роботи на заняттях
(https://is.gd/jmaPJm ). Учасники освітнього процесу підтвердили, що при реалізації ОП дотримуються принципи
студентоцентризму, взаємоповаги та академічної свободи. Результати анкетування здобувачів ОП «Реалізація
студентоцентрованого підходу в навчанні» (https://is.gd/jmaPJm ) свідчать, що близько 54 % студентів залучались до
формулювання цілей і розробки ОП, пропозиції 68 % з них щодо навантаження та змісту ОК враховані при розробці
ОП. Здобувачі підтвердили задоволеність використанням додатку Google Classroom як основної платформи
дистанційного навчання у період карантину.

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).

У ЗВО практикуються наступні форми інформування здобувачів ВО щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів: формування вичерпного
переліку друкованих матеріалів з окремих освітніх компонентів у вільному доступі на відповідних кафедрах згідно з
Рекомендаціями щодо розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін у КНУ (https://is.gd/K6UMbd
); ознайомлення здобувачів з цілями, змістом та програмними результатами навчання, порядком та критеріями
оцінювання у межах освітніх компонентів на першому занятті з кожної дисципліни; у силабусах навчальних
дисциплін на сайті кафедри, ЕОУП у рубриці Студенту (https://is.gd/MwZKjh ). Зміст силабусів було переглянуто та
доповнено всією необхідною для здобувачів інформацією згідно з рекомендаціями ЕГ та ГЕР під час попередньої
акредитації. Під цією ж рубрикою здобувачі освіти мають змогу ознайомитись з освітніми програмами,
навчальними планами, робочими програмами. Графік навчального процесу, розклад занять оприлюднено на
офіційному сайті ЗВО у розділі Навчання. У розділі Наука є перехід до репозитарію університету. А також
розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів у середовищі дистанційного навчання Moodle. Під
час зустрічі студенти продемонстрували достатній рівень поінформованості щодо цілей, змісту, програмних
результатів, критеріїв оцінювання, у т. ч. отримання додаткових балів за виконання різних видів наукової роботи у
межах окремих освітніх компонентів, підтвердили наявність вільного доступу до усіх матеріалів.

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

У ході проведення експертизи встановлено, що під час реалізації ОП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» забезпечується ефективне поєднання навчання і досліджень. У процесі спілкування з фокус-групами
здобувачів та викладачів ЕГ встановила, що обране поєднання аудиторних занять із розв’язанням/виконанням
практичних завдань, самостійної роботи здобувачів, виконання ними індивідуальних завдань, підготовки
кваліфікаційної роботи відповідає рівню вищої освіти та сприяє досягненню передбачених цілей. В межах годин
самостійної роботи з дисциплін: управління торговельною діяльністю, управління біржовою діяльністю, соціальна
відповідальність здобувачі виконують індивідуальне завдання, що входить частинами у структуру змістових модулів
та виконується з метою більш поглибленого засвоєння здобувачами навчального матеріалу, пізнання актуальних
теоретичних, методичних і практичних проблем. У відповідності до Положення про організацію виконання
індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів (https://is.gd/8GVeJU) зміст індивідуальних завдань
деталізується у методичних вказівках до виконання індивідуального завдання з навчальних дисциплін, виданих у
2021 р. За рішенням кафедри ЕОУП (протокол № 4 від 13.11.2020) здобувачеві, який брав участь у науково-дослідній
роботі (конференції, студентські наукові гуртки, публікації, олімпіади, конкурси студентських науково-дослідних
робіт тощо), можуть присуджуватися додаткові бали (до 10 балів) за усіма ОК. На виконання рекомендацій
попередньої акредитаційної експертизи кафедрою започатковано залучення здобувачів до виконання ініціативних
науково-дослідних робіт. Студентка ПТБ-20м групи Катерина Кошова на зустрічі підтвердила, що вона у 2021 р.
залучена до виконання НДР кафедри за темою «Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу
людиноцентричної моделі економіки» (РК № 0119U002042). У 2020 р. у групі виконавців госпрозрахункової
науково-дослідної роботи «Підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в межах ТОВ
«Дніпрянка» була студенка ОП Віталіна Скороход, що підтвердив директор підприємства В.В. Бетер. Активне
залучення студентів до науково-дослідної роботи підтверджується їх публікаційною активністю у матеріалах
конференцій «Актуальні економіко-правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства»,
м. Кривий Ріг, 2021 р., «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», м.
Запоріжжя, 2021 р., «Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни», м. Дніпро, 2021 р.
Учасниця фокус-групи випускників Аліна Гусак у 2021 р. стала переможцем Всеукраїнського конкурсу
кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у номінації «за
формування цілісної концепції досліджуваної проблеми». Диплом ІІІ ступеня у цьому конкурсі отримав здобувач
ОП Дмитро Омельченко.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

У процесі спілкування з гарантом ОП та НПП експертна група пересвідчилась у системному характері роботи над
оновленням ОП та освітніх компонентів з урахуванням зміни нормативної бази, актуальних наукових та практичних
досягнень у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, знань, навичок та досвіду НПП. Цей процес
унормовано Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті
(https://is.gd/hmAFNv ) та Рекомендаціями щодо розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін у
Криворізькому національному університеті (https://is.gd/K6UMbd ). Аналіз науково-методичної бази кафедри
засвідчив систематичність (щорічно) моніторингу та оцінки ОП та її основних складових (навчальних планів,
робочих програм дисциплін, силабусів) відповідно до державного стандарту зі спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність», потребам ринку праці та роботодавців, здобувачів вищої освіти, оновлення списків
рекомендованої літератури, у т.ч. англомовної. Зміст компонентів ОП оновлюється й за результатами підвищення
кваліфікації, міжнародних стажувань НПП. Так, Н.О. Голівер (Іноземна мова для кар’єри та бізнесу) у березні 2020
р. пройшла стажування у Тернопільському національному економічному університеті за темою «Вища освіта:
глобальні тенденції та інноваційні практики»; А.Б. Ярова (Соціальна відповідальність) та К.О. Астаф’єва
(Управління торговельною діяльністю) – воркшоп «Digital management of scientific research in public administration»,
березень 2021 р.; А.М. Турило (Інноваційний розвиток підприємства) – Європейський освітній проєкт «The
innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice (Economics, Finance
and Banking)», жовтень, 2020 р. та навчання у Стартап Школі «Sikorsky Challenge» за програмою «Вступ до
інноваційного підприємництва»; А.Ю. Шахно (Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі) – навчальний курс
«Internationalisation of Higher Education in the Context of Globalization of Innovative Educational space», вересень 2020
р. Згідно з рекомендаціями попередньої акредитації, обираючи програму стажування, НПП враховують особливості
освітніх компонентів ОП, які вони викладають.

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

Університет сприяє інтернаціоналізації навчання, викладання і наукових досліджень. Згідно зі Стратегією
інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» (https://is.gd/XekXFu ) академічні цілі
інтернаціоналізації спрямовані на творення конкурентного стимулюючого середовища, що сприяє індивідуальній
мобільності викладачів, студентів та науковців, посилення авторитету та популярності Університету на
міжнародному ринку освітніх послуг. КНУ укладено угоди про співробітництво з 61 зарубіжними установами-
партнерами (https://is.gd/EwawfyКНУ), університет є учасником низки міжнародних проєктів, серед яких HETES
(Higher Engineering Training For Environmentally Sustainable Industrial Development); CYBPHYS (Розвиток практично
орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем / 609557-EPP-1-2019-
1-LV-EPPKA2-CBHE-JP); UTTERLY (Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості
викладання / 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP); Stories of success (Erasmus+ participation)
(https://is.gd/tmjENM). НПП підтвердили власну участь у наукових заходах та зустрічах у межах проєктів (взяли
участь у міжнародних конференціях за кордоном: А. Турило, Н. Кутова у вересні 2020 р., Ченстохова, Польща; К.
Астаф’єва у грудні 2020 р., Амстердам, Нідерланди, у березні 2021 р., Таллін, Естонія), спільних публікаціях
результатів наукових досліджень, міжнародному стажуванні. Здобувачка Катерина Кошова поділилась досвідом
участі у міжнародній науково-практичній конференції «Specialized and Multidisciplinary Scientific Researches»,
Амстердам, Нідерланди. Приклади участі здобувачів ОП у програмах міжнародної академічної мобільності та інших
міжнародних проєктах відсутні. Під час зустрічі вони повідомили, що знають про участь окремих студентів ЗВО у
програмах міжнародної академічної мобільності, проте не володіють інформацією про вимоги та власні можливості
щодо такої участі. Так само, здобувачі знають про програму подвійного диплому, але не виявляють бажання брати у
ній участь. Присутні на зустрічі випускники ОП Дмитро Омельченко та Віктор Гладуш зазначили, що знання
іноземних мов є значною перевагою при працевлаштуванні, особливо в міжнародних компаніях. Пропозиції В.
Гладуша щодо поглибленого вивчення англійської мови були враховані при затвердженні нової редакції ОП 2021 р.
ЕГ ознайомилась з Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у
Криворізькому національному університеті (http://surl.li/ajpfp ). Гарант надала відомості щодо викладачів кафедри
економіки, організації та управління підприємствами, що мають відповідну лінгвістичну підготовку та можуть
викладати англійською мовою (К.О. Астаф’єва, А.Ю. Шахно). Проте наразі така практика на ОП відсутня.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачі ОП є повноцінними суб’єктами освітнього процесу, активно залучаються до оцінки та перегляду ОП.
Освітній процес здійснюється з використанням сучасних програмних продуктів. Позитивною практикою є
залучення здобувачів вищої освіти до реалізації ініціативних та госпрозрахункових наукових тем. Особливо слід
відзначити значні здобутки у Всеукраїнських конкурсах кваліфікаційних робіт.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання потребують оновлення з урахуванням вимог сучасності. Рекомендовано
розширити практику використання інноваційних методів і технологій в освітньому процесі (для прикладу: круглий
стіл, мозкова атака, прес-конференція, бліц-ігри та інші) відповідно до запитів здобувачів вищої освіти, висвітлених
у результатах їх анкетування. Здобувачі не мотивовані до участі у програмах міжнародної академічної мобільності.
Рекомендується посилити партнерські зв’язки з провідними європейськими університетами, використовувати
програми академічної мобільності Erasmus+ та інші, посилювати промоцію міжнародних можливостей, зокрема на
офіційному сайті, через кураторів академічних груп та в соціальних мережах. Відсутність практики викладання
фахових дисциплін англійською мовою за наявності достатнього рівня володіння іноземною мовою окремих НПП.
Рекомендується запровадити викладання фахових дисциплін ОП англійською мовою науково-педагогічними
працівниками з фаховою лінгвістичною підготовкою.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ констатує формування реального зворотного зв'язку між інтересами, потребами здобувачів вищої освіти та
відповідними цілями та результатами навчання, інформування їх щодо змісту ОК, порядку та критеріїв оцінювання.
У ЗВО не виявлено випадків обмеження академічної свободи здобувачів вищої освіти та НПП. Здобувачі активно
залучаються до науково-дослідної роботи. Потребують осучаснення методи і технології в освітньому процесі,
активізації - міжнародна академічна мобільність студентів, а також запровадження викладання окремих дисциплін
англійською мовою. Порівняльний аналіз компонентів ОП в динаміці, аналіз комплексної роботи ЗВО над
усуненням зауважень попередньої акредитаційної експертизи (переглянуто освітні компоненти ОП, їх зміст,
удосконалено форму силабусів, оновлено РП з урахуванням нової літератури та знань, здобутих НПП у процесі
підвищення кваліфікації та стажування) дав можливість експертам дійти висновку про дійсне оновлення змісту
освіти на основі актуальних наукових досягнень та практик, сприяння інтернаціоналізації навчання, що зумовлює
встановлення відповідності Критерію 4 на рівні В.

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.

Форми організації освітнього процесу визначені в п.4 Положення про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf ). У п. 4.6. Оцінювання результатів навчання студентів зазначено,
що оцінювання результатів навчання в КНУ проводиться відповідно до Порядку оцінювання знань студентів у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» від 25.10.2014р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf ) Також
дисципліни ОПП мають силабуси, які відображено на сайті кафедри (https://cutt.ly/2RwljZ3 ), але посилання на них
на офіційному сайті ЗВО відсутнє, що ускладнює їх пошук новому користувачу офіційного сайту ЗВО. До дисциплін
ОПП також розроблені та затверджені робочі програми навчальних дисциплін, в яких представлені такі розділи
«методи навчання», «критерії оцінювання» та «методи контролю». Контрольні заходи передбачають поточний та
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних/ семінарських,
лабораторних та індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача до виконання
конкретної роботи. Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних
дисциплін висвітлюються в робочій навчальній програмі. Основною формою семестрового контролю є заліки,
диференційовані заліки й іспити. Усі іспити й заліки студенти повинні складати в повній відповідності до
навчальних планів. Під час спілкування зі здобувачами стало зрозуміло, що для більшості з них критерії оцінювання
є зрозумілими. За необхідності студенти мають змогу отримати роз'яснення від науково-педагогічних працівників
щодо критеріїв оцінювання, але частіше, достатньо роз’яснень від викладача на першій лекції. Наявні критерії
оцінювання дозволяють встановити досягнення більшості результатів навчання за ОПП.

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

Відповідно до п.3 ОПП «Підприємництво торгівля та біржова діяльність» атестація випускників освітньо-
професійної програми проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеню магістра із присвоєнням
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кваліфікації “магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності” (https://cutt.ly/1E5KaQJ ). Все зазначене
відповідає п.6 Стандарту вищої освіти України, який затверджено наказом №961 Міністерства освіти і науки
України від 10.07.2019р.

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.

Під час акредитаційної експертизи було з’ясовано, що правила проведення контрольних заходів є доступними для
всіх учасників освітнього процесу і здобувачі вищої освіти до початку вивчення дисциплін самостійно можуть
ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів. У кожного здобувача вищої освіти є доступ до
віртуального навчального середовища «АСУ ЗВО» - вони мають власний логін та пароль. За допомогою
електронного кабінету на сайті здобувач має змогу отримати інформацію про форми контрольних заходів та
критерії оцінювання за кожною навчальною дисципліною. Додатково до самостійного ознайомлення інформація
повідомляється в усній форм викладачами на початку навчального семестру. Розділом 3 Положення про внутрішню
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в КНУ (затверджено протоколом засідання Вченої
ради Криворізького національного університету № 6 від 26.01.2021р.) регламентується оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf ). У разі виникнення
суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри та за
погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповіднӧі кафедри або декан
факультету як адміністративна особа. Дотримання академічної доброчесності здобувачами регламентується п. 6.5
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет», що
Затверджено Вченою радою Криворізького національного університету протокол № 6 від 27 лютого 2020 року та
введено в дію наказом ректора № 04-ад від 27 лютого 2020 року (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf ).
Також у відкритому доступі є Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю
знань, схвалене вченою радою КНУ, протокол №10 від 26.05.2015р.(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/32.pdf )
Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти та бесіди з НПП було підтверджено відсутність випадків оскарження
результатів контрольних заходів та атестації здобувачів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а
також випадків застосування процедур врегулювання конфлікту інтересів за ОПП наразі не було.

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.

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності КНУ знайшли відображення у Положенні
про академічну доброчесність у ДВНЗ КНУ, що затверджено ректором 07.10.2020р.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ) та у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти у КНУ, від 31.03.2015р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Згідно із положенням про
академічно доброчесність всі атестаційні роботи здобувачів проходять перевірку на академічний плагіат. Перевірка
наукових робіт (дипломних робіт) здійснюється за допомогою інтернет системи Strikeplagiarism.com. За словами
академічного персоналу та представників студентства, перевірка дипломних робіт проводиться на безоплатній
основі, а будь-які інші матеріали перевіряються за бажанням та на платній основі. Але не всі представники
студентства були точно обізнані в процедурі проведення перевірки та кількості допустимих безкоштовних перевірок
однієї роботи. Експертна комісія зазначає, що у ЗВО існує чітка політика щодо процедури дотримання академічної
доброчесності, якої дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньо-професійної програми,
але присутня деяка обізнаність студентства.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність у відкритому доступі внутрішніх нормативних документів КНУ щодо роз’яснення критеріїв навчання та
оцінювання. Наявність чіткої та зрозумілої політики та процедур дотримання академічної доброчесності підвищує
внутрішню культуру якості освіти ЗВО. Наявність віртуального навчального середовища забезпечує своєчасність
інформування здобувачів вищої освіти щодо методів, правил проведення контрольних заходів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.
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Недостатня обізнаність студентів у питанні перевірки на академічний плагіат. Рекомендовано збільшити кількість
заходів поширення інформації про дотримання академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти оприлюднюються заздалегідь та є
чіткими, зрозумілими і дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компонента та ОП в цілому. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам
діючого стандарту вищої освіти. Правила проведення контрольних заходів чіткі та зрозумілі, доступні для всіх
учасників освітнього процесу та забезпечують об’єктивність екзаменаторів. У ЗВО діє політика дотримання
академічної доброчесності, визначені процедури і стандарти для всіх учасників освітнього процесу. Але наявна
недостатня обізнаність студентів у питанні перевірки на академічний плагіат. Аналізуючи наведені факти,
встановлено, що ОП в достатній мірі відповідає вимогам Критерію 5. Усі сформовані експертною групою пропозиції
за даним критерієм є досяжними.

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.

Освітній процес за ОП забезпечують вісім досвідчених, висококваліфікованих науково-педагогічних працівників
КНУ, що мають академічну, наукову та професійну кваліфікацію, відповідну освітнім компонентам. Гарантом ОПП
призначена д.е.н., доцент Шахно Альона Юріївна, академічна кваліфікація, науково-педагогічний та професійний
досвід якої дозволяють фахово та ефективно координувати процес підготовки, оцінки, удосконалення ОП, освітніх
компонент, викладати відповідні навчальні дисципліни. Персональний склад НПП, залучених до реалізації ОП,
дозволяє на належному рівні здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти за ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Такого висновку ЕГ дійшла у процесі аналізу
Таблиці 2. «Зведена інформація про викладачів» Відомостей про самооцінювання щодо базової освіти, стажу
професійної та науково-педагогічної діяльності, наукового ступеня та вченого звання, публікаційної активності
НПП. Під час дистанційної експертизи викладачі ознайомили ЕГ з додатковими документами, що підтверджують
виконання плану підвищення кваліфікації та стажування, наявні публікації у наукових виданнях, тематика яких
пов’язана з дисциплінами, які вони викладають, та повне методичне забезпечення дисциплін. Гарант ОП
Ознайомила ЕГ з публікаціями НПП у 2020-2021 н.р., з них 9 – у наукометричних базах Scopus і WoS; 14 - у фахових
виданнях категорії Б. Як позитив, ЕГ відзначає володіння англійською мовою окремими викладачами на рівні В2:
гарант А.Ю Шахно, доцент К.О. Астаф`єва, досвіду професійної діяльності (А.Ю. Шахно, А.М. Турило). У процесі
спілкування студенти підтвердили, що задоволені рівнем викладання та не мають скарг.

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

Аналіз документів та спілкування у фокус-групах (НПП, адміністрація, керівники інфраструктурних підрозділів)
дозволяє ЕГ стверджувати, що конкурсний відбір НПП проводиться згідно з Положенням про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького
національного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (http://surl.li/ajpfx ), яке
розроблене на основі чинної законодавчої бази у сфері освіти, Кодексу законів про працю, постанови Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти», рекомендацій МОН, Статуту КНУ (http://surl.li/ajpgh ), Довідника кваліфікаційних характеристик
професій. Порядок конкурсного відбору є прозорим і дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму
НПП для успішної реалізації ОП, що акредитується. Згідно з положенням відповідність фаху претендента на
заміщення посади науково-педагогічного працівника визначається: вищою освітою із відповідної спеціальності; або
науковим ступенем із відповідної спеціальності; або вченим званням за відповідною кафедрою чи із відповідної
спеціальності; або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною
діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30
Ліцензійних умов. Начальник відділу кадрів Н.М. Зайцева підтвердила включення до переліку документів для
участі в конкурсі інформаційної довідки щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на
посаду.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

У бесідах з представниками адміністрації ЗВО, гарантом, НПП, здобувачами ЕГ встановила, що ЗВО та кафедра
ЕОУП налагодили та підтримують тісні зв’язки з провідними підприємствами та організаціями регіону,
представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, випускниками кафедри та ЗВО. Під час
зустрічі з роботодавцями була отримана інформація щодо їх залучення до організації і реалізації освітнього процесу.
А саме: головний спеціаліст з економічної безпеки ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп» В.В. Буханець, директор ТОВ
«Дніпрянка» ВВ. Бетер, начальник техніко-економічного відділу ДП ДПІ «Кривбаспроект» А.Ю. Гук, заступник
головного енергетика ПАТ «Кривбасзалізрудком» О.С. Гераськін, Директор ТОВ «Салон спецодягу Валентина» В.С.
Бережна, регіональний менеджер Південно-Східного макрорегіонального АТ КБ Приватбанк Є.С. Голуб, менеджер з
персоналу ТОВ «Сільпо-Фуд» Д.А. Демченко повідомили про долучення до аналізу та оцінки проекту оновленої
після попередньої акредитаційної експертизи ОП, участі у засіданнях кафедри ЕОУП з питань обговорення
рекомендацій стейкголдерів роботодавців та прийняття рішення про формування освітніх компонентів для ОП
(Протоколи № 7 від 21.01.2021 р. та № 8 від 12.02.2021 р.). Усі зазначені представники роботодавців надали
пропозиції, що були враховані проектною групою. Існує практика врахування побажань та зауважень роботодавців,
висловлених у рецензіях на проєкт ОП. Проєкт ОП 2021 р. пройшов експертизу низкою стейкголдерів, містить 12
рецензій роботодавців, 9 – представників академічної спільноти, а також висновок Виконкому Криворізької міської
ради «Управління економіки». ЕГ встановила, що роботодавці активно контактують з НПП, задіяними у реалізації
ОП. Вони організовують екскурсії на виробництві для ознайомлення з сучасним обладнанням та технологіями,
укладають договори про співпрацю у виробничій сфері (ТОВ «Дніпрянка»), є базами практик (ПрАТ «Суха балка»,
ТОВ «Пластика ПП»). Присутні представники роботодавців не залучались до анкетування, натомість, випускники
повідомили про участь в анкетному опитуванні «Кар’єрний шлях та траєкторія працевлаштування випускників». Усі
тематичні анкети розміщені у вільному доступі на сайті Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ
(http://surl.li/ajppr ).

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

Професіонали-практики залучаються до освітнього процесу як гостьові лектори. Серед них головний спеціаліст з
економічної безпеки ТОВ «Бізнес Сек’юріті Груп» В.В. Буханець був гостьовим лектором з темою «Моделювання
бізнес процесів», директор ТОВ «Дніпрянка» В.В. Бетер - на тему «Участь у біржовій торгівлі сільськогосподарських
товаровиробників», начальник техніко-економічного відділу ДП ДПІ «Кривбаспроект» А.Ю. Гук – «Креативний
розвиток особистості». Окремі з цих заходів висвітлені у новинах на сайті кафедри. Питання участі роботодавців у
навчальному процесі розглядаються та обговорюються на засіданнях кафедри ЕОУП (протокол № 11 від 26.04.2021
р., протокол № 12 від 24.05.2021 р.). Учасники фокус-групи роботодавців засвідчили свою участь у науково-
практичних конференціях, ярмарку професій, співорганізатором яких була кафедра ЕОУП. Результати опитування
здобувачів ОП та спілкування з учасниками їх фокус-групи дозволяє ЕГ стверджувати про значний інтерес до таких
заходів та, одночасно, відсутність системності у питанні залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців, адже на таке питання анкети 42,9 % студентів відповіли
заперечно (http://surl.li/ajqkv). У документах кафедри відсутній план таких заходів, у робочих програмах та
силабусах також не зазначається така інформація.

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

З’ясовано, що професійний розвиток науково-педагогічних працівників КНУ передбачає підвищення кваліфікації у
межах затвердженої програми, а також у формі участі у програмах академічної мобільності, наукового стажування,
самоосвіти, здобуття наукового ступеня, вищої освіти у провідних вітчизняних ЗВО та наукових установах згідно з
Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників Криворізького національного
університету (http://surl.li/ajqmh). Слід відзначити значну вмотивованість НПП до удосконалення особистих
професійних якостей та педагогічної майстерності, додатково підтверджену наданими у процесі спілкування
документами про участь у воркшопах, тренінгах, конференціях, у тому числі під час карантину. За останній 2020-
2021 н.р. п’ять НПП, що залучені до реалізації ОП, пройшли міжнародне стажування в іноземних закладах вищої
освіти. У процесі спілкування з гарантом ОП ЕГ отримала підтвердження наявності плану заходів ЗВО з підвищення
професійної майстерності НПП та стимулювання ініціативи НПП щодо участі у позапланових заходах та програмах.
К.О. Астаф’єва повідомила про низку заходів для НПП, проведених протягом останнього року, щодо технологій
дистанційного навчання. Н.Г. Кутова розповіла про участь у вебінарах щодо цифрових технологій у дистанційному
навчанні, організованих ЗВО спільно з МОН, Н.І. Рябикіна - про участь у вебінарах, організованих Центром
забезпечення якості вищої освіти КНУ. Професійному розвитку викладачів ОП сприяє доступ до всієї необхідної
інформації, матеріально-технічних ресурсів, обладнання та сучасної професійної літератури ЗВО.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Експертна група засвідчує, що стимулювання розвитку викладацької майстерності в університеті та на ОП, зокрема,
відбувається відповідно до Статуту КНУ (http://surl.li/ajpgh), Колективного договору ДВНЗ «Криворізький
національний університет» на 2017-2021 н.р. (http://surl.li/ajqqm), Положення про надання щорічної грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у Державному
вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» (http://surl.li/ajqqq), Тимчасового порядку
про стимулювання працівників Криворізького національного університету за рахунок фонду стимулюючих виплат
за показниками діяльності університету відповідно до формули розподілу фінансування (відсутній на сайті ЗВО,
наданий гарантом для ознайомлення ЕГ). Чинне законодавства надає право університету встановлювати доплати,
надбавки, премії, матеріальну допомогу. НПП отримують заохочення у вигляді почесних грамот та подяк. ЕГ
ознайомилась із наданою гарантом інформацією щодо преміювання викладачів кафедри економіки, організації та
управління підприємствами з нагоди державних та професійних свят (Накази № 217-ка від 24.11. 2020 р. та № 236-
ка від 22.12.2020 р.). Отримання премій у поточному році підтвердили троє з присутніх НПП. При цьому усі
учасники зустрічі підтвердили свою цілковиту задоволеність рівнем матеріального стимулювання у ЗВО. В межах
онлайн-зустрічі НПП повідомили про власну участь в анкетуваннях щодо задоволеності освітнім середовищем,
матеріальним стимулюванням, а також в тематичному опитуванні на предмет проблем та пропозицій щодо
дистанційного навчання. На сторінці Центру забезпечення якості вищої освіти офіційного сайту КНУ розміщена
анкета для опитування здобувачів «Професіоналізм викладачів», результати такого опитування не
оприлюднюються і зберігаються в Центрі забезпечення якості вищої освіти. ЕГ дійшла висновку, що існуюча
система стимулювання викладацької майстерності не позбавлена ризиків суб’єктивного оцінювання здобутків НПП
та потребує удосконалення шляхом уніфікації критеріїв та запровадження системи рейтингового оцінювання НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Університет демонструє позитивну динаміку науково-професійних здобутків НПП, підвищення кваліфікації через
стажування, в тому числі й міжнародні. Забезпечено прозорість та якість процедур конкурсного відбору викладачів з
реальним урахуванням результатів опитування студентів при конкурсному відборі викладачів. Позитивним є
додаткове суттєве матеріальне стимулювання викладачів за рахунок фонду стимулюючих виплат за показниками
діяльності університету відповідно до формули розподілу фінансування.

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

Участь роботодавців та практиків в навчальному процесі відбувається переважно у форматі разових занять з
гостьовим лектором. Відсутній план таких заходів. Рекомендації: поширити практику системної та планової
інтеграції роботодавців до навчального процесу з участю у методичній, науковій та викладацькій роботі. Система
стимулювання викладацької майстерності не позбавлена ризиків суб’єктивного оцінювання здобутків НПП.
Рекомендується удосконалення шляхом уніфікації критеріїв та запровадження системи рейтингового оцінювання
НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП в цілому узгоджена за критерієм 6. Кваліфікаційні характеристики викладачів повною мірою забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та ПРН, забезпечено прозорість та якість процедур конкурсного відбору
викладачів, залученість роботодавців, практиків, експертів галузі до актуалізації та оновлення ОП, створено дієву
систему розвитку та мотивації викладачів. Враховуючи позитивні практики та сильні сторони критерію 6, а також
слабкі сторони, як то безсистемний характер співпраці з роботодавцями та відсутність рейтингового оцінювання
здобутків НПП, які не є суттєвими, ЕГ дійшла висновку, що ОП за даним критерієм відповідає рівню «B», а наведені
рекомендації посилять кадровий потенціал та якість освітнього процесу ОП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

Фінансові ресурси ЗВО формуються за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах державного
замовлення та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. ЕГ переглянула звіти про фінансові результати, які
розміщено на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/finansova ). Як запевнили гарант та здобувачі, фінансові ресурси є
достатніми для реалізації даної ОПП. За допомогою перегляду підготовлених фотографій (система протипожежної
сигналізації, пандуси, перехід між корпусами), відео-роликів (про життя в гуртожитках) та віртуальної екскурсії
(територією університету, корпусами та аудиторіями, де здійснюється освітня діяльність, а також спортивним
комплексом,) експертна група пересвідчилась у достатньому рівні матеріально-технічного забезпечення ЗВО при
реалізації цілей та програмних результатів навчання за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
Кількість аудиторій для лекційних і практичних занять, громадських заходів є достатньою для проведення
навчально-виховної діяльності. Аудиторії відремонтовані, оснащені необхідним мультимедійним обладнанням
(проектори, інтерактивні дошки, компʼютери тощо). Окремі приміщення, зокрема ауд. 345, облаштовані шляхом
спонсорської допомоги Метінвест та Hetes. За підтримки Метінвест та Криворізької фундації майбутнього створено
навчально-науковий центр Siemens Industry, де представлена цифрова модель виробництва. Для задоволення
інформаційних потреб здобувачів і викладачів функціонує наукова бібліотека (http://lib.knu.edu.ua/ ), директор якої
Баскакова С.О. переконала ЕГ щодо достатньої кількості підручників та посібників, вітчизняних і зарубіжних
фахових періодичних видань, вільного доступу до мережі Інтернет. Було продемонстровано стенд з підбіркою
навчально-методичної літератури для здобувачів за даною програмою у співавторстві викладачів кафедри ЕОУП.
Навчально-методичне забезпечення ОПП, використання технічних засобів навчального центру «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології Siemens», сучасного дослідницько-консультаційного центру сталого розвитку
(HETES) і спеціалізованих навчальних аудиторій сприяють досягненню цілей, завдань та програмних результатів
навчання. Під час зустрічі з представниками студентського самоврядування ЕГ вдалось з'ясувати, що університетом
виділено окреме приміщення (аудиторія ОСС) для засідань, зустрічей членів студентського самоврядування.
Вагомим доробком є комп'ютеризація освітнього процесу, для чого застосовуються безкоштовний веб-сервіс Google
Classroom, Moodle, Zoom, що робить навчання більш мобільним та продуктивним. В університеті використовується
електронна форма розкладу занять (http://asu.knu.edu.ua/ ).

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.

За результатами проведених зустрічей із учасниками фокус-груп було встановлено, що доступ викладачів і
здобувачів до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання і викладання в межах ОПП, є
вільним і безкоштовним. Для реалізації освіти за даною ОПП у здобувачів є доступ до інформаційно-
комунікаційних технологій університету, за допомогою яких здобувачі можуть користуватися наявними
бібліотечними ресурсами, мають доступ до навчально-методичного забезпечення, можуть комунікувати із
викладачами, а також отримувати всю необхідну інформацію стосовно подій, що відбуваються в університеті та за
його межами. Викладачі і здобувачі мають доступ до Scopus та Web of Science та університетського репозиторію
(http://ds.knu.edu.ua/ ). Навчальні корпуси та гуртожитки підключені до Інтернет, зокрема за допомогою вільного
Wi-Fi. Бібліотека (http://lib.knu.edu.ua ) має електронний каталог, електронну читальну залу. Користування
інфраструктурою ЗВО (аудиторним фондом, зокрема комп’ютерними класами, університетською бібліотекою,
спортивними залами, навчально-дослідницькими центрами тощо) здійснюється на безоплатній основі. Група
експертів перевірила наявність та доступність ресурсів для здобувачів. Під час зустрічей було підтверджено, що
потреби здобувачів та НПП задовольняються наявною соціальної інфраструктури.

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.

Враховуючи можливості дистанційної акредитаційної експертизи, за результатами відеоогляду матеріально-
технічної бази КНУ будь-якої фізичної небезпеки для життя та здоров’я здобувачів за даною ОПП виявлено не було.
У корпусах ЗВО працюють вахтери, які перевіряють перепустки, що виключає доступ стороннім особам до
приміщень. Санітарно-технічний стан приміщень, що оглядалися ЕГ, відповідає вимогам чинних норм та правил
експлуатації. У приміщеннях навчальних корпусів встановлена система протипожежної сигналізації. У відповідності
до Стратегії розвитку КНУ на 2020-2925 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) забезпечення
психічного здоров'я покладене, в основному, на студентське самоврядування, яке би мало сприяти розвитку
фізичного, психічного та духовного здоров’я здобувачів. Як запевнили представники студентського самоврядування,
випадків звернення здобувачів даної ОП для вирішення психічних і психологічних проблем не виникало. У
відповідь на рекомендацію ГЕР розробити нормативні документи з обґрунтуванням відсутності шкідливості
застосування іонізаторів у відповідності з вимогами нормативно-правових актів у галузі охорони праці або
медичного застосування керівництво ЗВО зазначило, що “...оскільки в Україні відсутні нормативні документи, які
регламентують рівні іонізації повітря, а виробник повітроочисників ORION OAP1506 не надав інформацію щодо
кількості утворення пар іонів при роботі у режимі іонізатора, університет не мав змоги провести санітарно-гігієнічну
експертизу роботи повітроочисників у режимі іонізатора. Тому адміністрацією КНУ було прийнято рішення про
використання повітроочисників ORION OAP1506 у режимі вентиляції під час перерви між заняттями для
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провітрювання приміщення...”. У період з 11.02.21 р. по 12.03.21 р. відбувалось опитування здобувачів ОП на предмет
задоволеності освітнім середовищем. Для його проходження здобувачам необхідно було увійти до свого google-
аккаунту та перейти за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1gbN9Sn63gPllfMAK2NN9CxDBXfKZ7cIo/view,
https://eoup.knu.edu.ua/projects/results-quest/2021). Опитування відбувалось за напрямами: безпечності фізичного
середовища (задоволеність респондентів склала 65,5%); безпечності навчального середовища (задоволеність
респондентів - 65,33%); безпечності соціально-психологічного середовища (задоволеність респондентів – 68,8%).
Результати цього опитування розміщено на сайті кафедри ЕОУП (https://eoup.knu.edu.ua/projects/results-
quest/2021/076 ). Під час зустрічі зі здобувачами ЕГ вдалось встановити, що вони загалом задоволені умовами
проживання в гуртожитках, але не на 100%. Причин повного невдоволення вони не зазначили. Проте, під час огляду
відео-ролика про гуртожиток, ЕГ звернула увагу на душові кімнати без перегородок, застаріле сантехнічне
обладнання, які на думку ЕГ, потребують переобладнання та оновлення. Керівництво ЗВО запевнило ЕГ, що має
намір покращувати умови проживання в гуртожитках.

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

КНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти, що передбачено Стратегією розвитку університету на 2020–2025 рр.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf ). Так, освітня та організаційна підтримки реалізується через заходи,
які забезпечує деканат факультету економіки та управління бізнесом КНУ (отримання довідок, інформація про
олімпіади та конкурси студентських наукових робіт тощо), випускова кафедра ЕОУП, група забезпечення даної ОП,
куратори груп тощо. Інформаційна підтримка забезпечується наданням вільного доступу здобувачів до інформації,
необхідної для організації освітнього процесу (розкладу, консультацій, культурно-масових заходів, рішень Вченої
ради, наказів і розпоряджень адміністрації КНУ тощо). Основним джерелом інформації є офіційний сайт
університету (http://www.knu.edu.ua/ ). Як основна платформа під час дистанційного навчання у період карантину
використовується додаток Google Classroom, в якому відображено календар проведення лекційних, практичних
занять та іспитів; повідомляються структура курсів, необхідні для виконання завдання тощо. На зустрічі з ЕГ
здобувачі підтвердили задоволеність використанням цим додатком. Допомагають також у цьому соціальні мережі.
Основні події щодо діяльності КНУ відображаються на Facebook (https://www.facebook.com/knu.edu.ua), щодо
діяльності кафедри ЕОУП - на Facebook (https://www.facebook.com/EOUP1992/ ) та в Instagram (
https://@knu_eoup_kr ). Консультативна підтримка передбачена організацією групових та індивідуальних
консультацій здобувачів зі стейкхолдерами та викладачами під час проведення таких заходів, як Ярмарок кар’єри
(http://www.knu.edu.ua/novini/zaproshuyemo-na-yarmarok-kar-yery ), День відкритих дверей, наукові конференції,
особисті презентації підприємств та організацій та ін. Соціальна підтримка забезпечується розвиненою
інфраструктурою, що складається з гуртожитків, пунктів громадського харчування, Палацу молоді та студентів,
спортивних споруд, бази відпочинку (http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu ). Опитування здобувачів свідчать
про задоволеність системою підтримки.

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

Під час експертизи було встановлено, що здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами на даній ОПП
немає. Однак питання інклюзивності в ЗВО не залишається поза увагою. Умови для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами передбачено відповідно до Правил прийому до КНУ
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu ) та Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на території КНУ (http://www.knu.edu.ua/dlya-osib-z-invalidnistyu ). На фотографіях,
наданих гарантом, ЕГ побачила збудований закритий перехід між корпусами 1 і 6, що значно полегшує пересування
осіб з обмеженими можливостями. Під час огляду матеріально-технічної бази гарантом ОПП було зазначено, що в
ЗВО є ліфти в багатоповерхових корпусах, але вони відключені на час дистанційного навчання. ЕГ було
продемонстровано, що біля входу в навчальний корпус знаходиться дзвінок для виклику чергового, а також
змонтовані металеві рейси, які полегшують підняття інвалідного візка. Однак, без сторонньої допомоги цього
зробити не можливо. У 2019 р. університетом розроблено проєкт «Пандус головного входу навчального корпусу № 1
КНУ з наметом по вул. В. Матусевича, 11», який, як запевнило керівництво КНУ, знаходить на стадії реалізації. ЕГ
ознайомилась з кресленнями, технічними характеристиками та договором про постачання підіймача для осіб з
обмеженими фізичними можливостями з монтажем і пусконалагодженням. Рекомендовано активізувати реалізацію
даного проєкту. У навчальних корпусах ЗВО відсутні сантехнічні вузли, спеціально облаштовані для осіб з
особливими потребами. У корпусах, де навчаються здобувачі за даною ОП, туалетні кімнати потребують
додаткового переобладнання. Проте, керівництво університету запевнило, що має намір працювати у цьому
напрямі. Позитивною практикою є наявність у ЗВО кімнати для матері і дитини, розташованої в головному корпусі
університеті та обладнаної всім необхідним для перебування дітей (дитячими меблями, іграшками, столиком для
пеленання та ін.). Нею можуть користуватись як здобувачі, так і викладачі, які мають маленьких дітей.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО регламентовано низкою документів, зокрема
такими, як Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у
діяльності посадових осіб КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), Антикорупційна програма КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf), Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних
правопорушень (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist ), План заходів по запобіганню та протидії корупції
у КНУ на 2021 рік (https://goo.su/6hVW ), Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17#Text ). У КНУ створена Комісія з етики та управління
конфліктами, діяльність якої регламентується Положенням про академічну доброчесність у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ) та організована робота «Скриньки довіри»
(http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry ). Експертною групою під час проведення експертизи було встановлено, що
здобувачі обізнані з механізмом та алгоритмом дій у разі виникнення конфліктів. Студенти зазначили, що при
виникненні конфліктних ситуацій можна звернутися на кафедру, або ж до представників студентського
самоврядування. Під час опитування здобувачів за ОПП «Підриємництво, торгівля та біржова діяльність» та
представників студентського самоврядування кожна зі сторін повідомила, що конфліктних ситуацій не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Дана ОПП забезпечена фінансовими ресурсами, освітнім середовищем та матеріально-технічною базою. КНУ
залучає для покращення матеріально-технічної бази спонсорську допомогу та грантові кошти. Університетом
виділено окреме приміщення для засідань і зустрічей членів студентського самоврядування. Санітарно-технічний
стан приміщень, що оглядалися ЕГ, відповідає вимогам чинних норм та правил експлуатації. У приміщеннях
навчальних корпусів встановлена система протипожежної сигналізації. Користування інфраструктурою ЗВО
(аудиторним фондом, зокрема комп’ютерними класами, університетською бібліотекою, спортивними залами,
навчально-дослідницькими центрами тощо) здійснюється на безоплатній основі. Доступ до інтернету здійснюється
через безкоштовний університетський Wi-Fi. ЗВО здійснює освітню, організаційну, інформаційну, консультативну
та соціальну підтримку здобувачів через чіткий розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами
університету. ЗВО підтримує та розвиває інфраструктуру для задоволення потреб та інтересів здобувачів, зокрема з
особливими освітніми потребами. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій.
Позитивною практикою є наявність кімнати для матері і дитини в головному корпусі університеті, обладнаної всім
необхідним для перебування дітей, і якою можуть користуватись як здобувачі, так і викладачі, які мають маленьких
дітей.

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

Як зазначили здобувачі, покращення потребують умови проживання у гуртожитках, але не конкретизували, що саме
їх не задовольняє. Рекомендовано провести опитування здобувачів з метою з'ясування причин незадоволення
умовами проживання в гуртожитках. У гуртожитках, де проживають здобувачі, в душових кімнатах кабіни не мають
перегородок; сантехнічне обладнання є застарілим. Рекомендовано розглянути можливість переобладнання
душових кімнат та оновлення сантехнічного обладнання. Не всі корпуси, в яких навчаються здобувачі за даною ОП,
повністю задовольняють потреби осіб з обмеженими можливостями. Рекомендовано активізувати роботу з
підвищення рівня доступності всіх навчальних корпусів для осіб з обмеженими можливостями, зокрема за рахунок
встановлення зручних сучасних пандусів та переобладнання санітарно-технічних вузлів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Оскільки ОПП забезпечена фінансовими ресурсами, освітнім середовищем і матеріально-технічною базою
(санітарно-технічний стан приміщень відповідає вимогам чинних норм та правил експлуатації; аудиторії оснащені
мультимедійним обладнанням; безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів); створені
достатні умови для соціальної, психологічної та інформаційної підтримки (чітка і зрозуміла політика і процедури
вирішення конфліктних ситуацій; обладнана кімната для матері і дитини), але удосконалення потребують
матеріально-технічні умови проживання здобувачів у гуртожитках, а також не всі навчальні корпуси достатньо
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задовольняють потреби осіб з обмеженими можливостями, то ОПП, що акредитується, відповідає Критерію 7 із
незначними відхиленнями, які не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЕГ засвідчує, що в Криворізькому національному університеті функціонує система внутрішнього забезпечення
якості освіти, яка передбачає дотримання процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньої програми, які унормовані Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти в Криворізькому національному університеті (https://is.gd/aBJg3K), де передбачено
перегляд освітніх програм за результатами їхнього моніторингу на основі критеріїв, що формулюються як у
результаті зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками та
роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. Процес розроблення,
реалізації, моніторингу та перегляду ОП документується в портфоліо ОП. Основними процедурами внутрішньої
оцінки якості ОП є самообстеження освітньої програми, останнє проводилось в межах процедур зовнішнього
оцінювання якості (акредитаційної експертизи), до якої були залучені здобувачі вищої освіти та представники
студентського самоврядування, академічна спільнота, представники роботодавців. За результатами моніторингу у
2020-2021 н.р. був зроблений останній перегляд ОП, у межах якого переглянуті компетентності та результати
навчання, здійснений перегляд компонентів освітньої програми та їх змісту, внесені зміни до опису змісту освітньої
програми, уточнено перелік вибіркових освітніх компонентів.

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.

У КНУ запроваджене онлайн-опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу та якості
викладання навчальних дисциплін, яке здійснюється згідно з Положенням про організацію та проведення
опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету (https://is.gd/ZkyAw7) після
завершення їх вивчення. Результати анкетування обговорюються та аналізуються на всіх рівнях університету,
враховуються при перегляді ОП, під час визначення напряму підвищення кваліфікації викладача, використовуються
для прийняття кадрових рішень, враховуються кафедрами при вдосконаленні методичного забезпечення
навчального процесу. На зустрічі з фокус-групою здобувачів ЕГ отримала підтвердження, що всі вони брали участь в
онлайн-опитуванні з різних питань (перелік тематичних анкет для здобувачів та активні посилання на них
розміщені на сторінці Центру забезпечення якості вищої освіти). Голова студентської ради КНУ Олександр Тіщенко
ознайомив ЕГ з процедурою розгляду пропозицій здобувачів освіти на рівні сектору якості вищої освіти студентської
ради, куди входять представники усіх факультетів, та про досвід спільних засідань студентської ради та Центру
забезпечення якості вищої освіти щодо формування питань анкет для здобувачів та аналізу результатів їх
анкетування. Повідомив про широке обговорення якості дистанційної освіти та врахування побажань здобувачів
щодо використання веб-сервісу Google Classroom як основної платформи для дистанційного навчання. Здобувачі
мають можливість долучитись до перегляду ОП на етапі публічного обговорення (https://is.gd/sB2w0Z ). Здобувачі
та представники органів студентського самоврядування під час відео-зустрічей відмітили, що їх цілком задовольняє
ОП, що акредитується.

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

У ЗВО здійснюється робота щодо залучення роботодавців до планування та організації освітнього процесу, у тому
числі до забезпечення якості ОП. Усі учасники фокус-групи роботодавців повідомили про участь в окремих заходах
університету та кафедри ЕОУП. Представники роботодавців залучаються до виконання окремих видів навчальної
роботи, рецензування та обговорення проекту ОП. Позитивні рецензії на ОП 2021 р. надали: директор агрофірми
«Дніпрянка» В.В. Бетер, головний енергетик АТ «Кривбасзалізрудком» І.О. Бобриков, директор ТОВ «БІП
«Інвеститор» А.Р. Турундаєв, директор ТОВ «Гільдія» О.М. Ельтерман, НП «ІТ-Інтегратор Кривий Ріг» І.В.
Стаднішин, керуючий магазином №19 ТОВ «Сільпо-Фуд» Ю.С. Вергун, директор КП «Міжнародний аеропорт
Кривий Ріг» І.М. Ляшин, директор КП «Міський тролейбус» О. Приходько, начальник відділу навчання та розвитку
персоналу АТ «ПІВДГЗК» Р.М. Щебетаха, директор відділення АТ КБ «ПриватБанк» Р.Г. Іванченко, директор ТОВ
«Салон спецодягу Валентина» В. Бережна, а також представники академічної спільноти (9 вітчизняних ЗВО) та
начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради. Під час зустрічі з роботодавцями ЕГ
отримала підтвердження того, що ними надавалися рекомендації до змісту ОП і ці рекомендації були враховані.
Роботодавці під час зустрічі з ЕГ підтвердили свою участь у навчальному процесі у якості запрошених лекторів. ЕГ
отримала також підтвердження того, що роботодавці проводять для здобувачів вищої освіти за ОП екскурсії по
підприємствах, укладають договори на проходження переддипломної практики на підприємствах,
працевлаштовують випускників ОП. Під час зустрічі роботодавці підтвердили, що університет цікавиться їхньою
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точкою зору щодо актуальних напрямів підготовки спеціалістів, проте не організовує спільних зустрічей
роботодавців, адже у КНУ відсутнє об’єднання роботодавців, яке б координувало їх системне залучення до процесу
періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур забезпечення якості як партнерів.

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

На ОП започатковано збирання інформації щодо кар’єрного шляху і траєкторій працевлаштування випускників,
ведуться роботи із створення бази випускників, які навчалися за даною ОП. На сайті кафедри ЕОУП у рубриці
Випускники розміщена інформація про перше місце роботи випускників ОП усіх років. Випускники ОП на онлайн-
зустрічі повідомили, що вони брали участь в опитуваннях, результати яких враховуються в якості пропозицій при
удосконалені та перегляді ОП. В університеті функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників, який сприяє професійній адаптації та працевлаштуванню випускників, оновленню інформації про їх
кар’єрне зростання. Асоціація випускників у ЗВО відсутня.

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

У ЗВО сформована нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/akalt). Загальні питання
організації системи якості у ЗВО, моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінювання освітньої діяльності
регламентуються Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в
Криворізькому національному університеті (http://surl.li/akama ), яке встановлює вимоги до організації,
функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО.
ЕГ підтверджує здійснення постійного моніторингу та удосконалення ОП з метою досягнення поставлених цілей, а
також зважаючи на потреби стейкґолдерів. У результаті такого перегляду відбувається щорічне (або за необхідності)
оновлення ОП, її освітніх компонентів, робочих програм, форм контролю тощо. Про будь-які заплановані або вжиті
дії інформуються всі стейкґолдери. Основним структурним підрозділом, який відповідає за координацію роботи
внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-
педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в
Університеті, є Центр забезпечення якості вищої освіти. Одним із планових видів робіт Центру є анкетування
здобувачів, НПП, вступників, випускників, роботодавців, академічних спільнот. Результати опитування здобувачів
ОП розміщені на сайті кафедри (http://surl.li/akamw). За час реалізації ОП у ході здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості не були виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності з реалізації ОП.

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

Акредитація ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є повторною. ЕГ встановила, що за результатами
попередньої акредитаційної експертизи був розроблений план заходів щодо усунення недоліків та удосконалення
освітньої програми на основі звіту ЕГ та висновків ГЕР. Докладний звіт щодо реалізації цих заходів у розрізі
критеріїв представлений на сайті кафедри економіки, організації та управління підприємствами (https://is.gd/bFjt8v
). Керівник центру забезпечення якості вищої освіти О.В. Тарасова поінформувала ЕГ про низку рішень щодо
удосконалення нормативної бази та загальноуніверситетських процедур забезпечення якості освіти за
рекомендаціями попередньої акредитації. Проведено системні заходи з удосконалення структури та змісту ОП,
методичного, інформаційного забезпечення, роботи зі стейкголдерами. Група забезпечення ОП врахувала
рекомендації та усунула усі недоліки під час удосконалення освітньої програми, на які було вказано у процесі
первинної акредитації. ЕГ було встановлено, що останні зміни, внесені до ОП, відбулися у зв’язку з урахуванням
зауважень та пропозицій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, результатів опитування
здобувачів, НПП, випускників ОП, співпраці із роботодавцями. Конкретні зміни, що відбулись після попередньої
акредитації, проаналізовано в межах попередніх критеріїв.

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

У ЗВО прийнято низку документів, метою яких є формування культури якості: Стратегія розвитку Криворізького
національного університету на 2020-2025 рр.; Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
КНУ, Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти КНУ, Положення про
академічну доброчесність у КНУ, Положення про опитування абітурієнтів, батьків, випускників КНУ, Кодекс
академічної доброчесності КНУ, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості освіти в КНУ (https://is.gd/6wiVhA). Затверджено План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ
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2020-2025 рр. відповідно до «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої
освіти (ESG)». На підставі вивчення цих документів та співбесід із керівництвом, адміністративним персоналом ЗВО,
зовнішніми та внутрішніми стейкголдерами, ЕГ констатує злагоджену та ефективну роботу всіх підрозділів, що
забезпечують функціонування ЗВО, розвиток освітньої діяльності за ОП, наявність необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу та інформаційних систем для ефективного управління. Позитивним є наявність в
КНУ окремого структурного підрозділу – Центру забезпечення якості вищої освіти, який відповідає за розробку та
впровадження заходів щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності, забезпечення її відповідності
сучасному рівню розвитку освіти, науки, потребам ринку, вимогам законодавства, координацію роботи структурних
підрозділів Університету з питань забезпечення якості освіти, залучення внутрішніх та зовнішніх стейкголдерів до
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. На думку ЕГ, в ЗВО забезпечується адекватне реагування на
виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В Криворізькому національному університеті створена дієва система забезпечення якості освіти, що узгоджена зі
«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)», де
здобувачі, роботодавці та випускники виступають партнерами. Систематично здійснюється моніторинг якості
освітнього процесу за ОП та оперативне реагування на виявлені недоліки в процесі її реалізації та за результатами
процедур зовнішнього оцінювання. Адміністрації ЗВО та гарант демонструють конструктивний підхід до
рекомендацій щодо покращення ОП. Існує позитивна практика формування портфоліо ОП, у якому документується
процес розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду ОП.

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

Відсутність консолідованої позиції роботодавців та випускників щодо співпраці із ЗВО через відповідні
об’єднання/асоціації. Пропонується адміністрації виступити з пропозицією створення таких об’єднань на рівні
університету та факультетів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом внутрішнє забезпечення якості ОПП, наявні методи і підходи до організації взаємодії з роботодавцями та
іншими стейкхолдерами дозволяють досягти зазначених цілей і ПРН ОП. Розроблення, затвердження, моніторинг
та періодичний перегляд ОП відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та прозорими
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти КНУ. Здобувачі вищої освіти, роботодавці,
представники академічної спільноти та органів місцевого самоврядування залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Система забезпечення якості ЗВО демонструє
конструктивну реакцію на зауваження та пропозиції учасників освітнього процесу, стейкголдерів, а також
рекомендації ЕГ та ГЕР за результатами акредитаційної експертизи, зокрема через розробку плану заходів з
усунення недоліків і врахування пропозицій та оприлюднення звіту про його виконання. Пропозиції щодо критерію
є рекомендаційними і не впливають на його підсумковий рівень. ЕГ дійшла висновку, що ОП та освітня діяльність за
програмою загалом відповідають Критерію 8.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу в ЗВО, регламентуються
відповідними документами. Вони є доступними і зрозумілими. Це, зокрема: Статут КНУ, затверджений Наказом
№1567 Міністерства освіти і науки України від 16.12.2019р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf );
Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання, ухвалене Вченою радою
28.01.2020р., протокол№5 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf ); Положення про організацію освітнього
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процесу в КНУ, затверджене наказом №50 ректора від 06.02.2020р.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) та багато інших. Загалом ці правила та процедури послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми. Навігація та структура сайту є не достатньо зрозумілою для
нового користувача. Також на сайті присутня система пошуку необхідної інформації, але користування нею не
завжди задовольняє необхідний запит. Разом з тим, в процесі зустрічей зі здобувачами та стейкхолдерами стало
зрозуміло, що необхідна інформація повідомляється їм вчасно та в повному обсязі, в освітньому процесі для
інформування студентів та викладачів активно використовуються засоби дистанційної комунікації (різноманітні
соціальні мережі та месенджери)

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.

Останні зміни в дану ОП вносились на засадах урахування рекомендацій від ЕГ та ГЕР. Таблиця з урахуванням цих
змін розміщена на сайті кафедри. Під час зустрічі зі стейкхолдерами, експертна група впевнилась у обізнаності
стейкхолдерів цієї ОП у можливостях внесення зауважень та рекомендацій. Зазначено, що проект було виставлено
на обговорення на сторінці «Проекти для обговорення» (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya )
офіційного сайту КНУ. Наразі проекту ОПП на цій сторінці веб-сайту нема і можливості впевнитися в тому, що
проект ОПП дійсно було там розміщено не пізніше ніж за місяць до затвердження ОПП, в експертів немає.

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

На сайті КНУ опублікована затверджена Вченою радою Освітньо-професійна програма (https://cutt.ly/LRwhicS ), що
містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей
випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти. Робочі навчальні плани денної та заочної форм навчання і Навчальні плани за спеціальністю 076
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання опубліковано на сайті кафедри
https://cutt.ly/PRoaYhN . Під час інтерв’ю з’ясовано, що роботодавці та інші стейкхолдери ознайомлені з
оприлюдненою на офіційному веб-сайті КНУ інформацією. Обсяг оприлюдненої інформації є достатнім для для
інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Забезпечено прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній
процес в університеті і на ОПП. Наявні чіткі правила регулювання прав та обов’язків учасників освітнього процесу,
які відзначені у відповідних положеннях та є доступними для усіх учасників освітнього процесу. Сформовано
онлайн-каталог освітніх програм, що дає змогу знаходити необхідну інформацію. Документи, що регулюють освітній
процес у ЗВО, є публічними та у відкритому доступі на сайті, вся інформація є чіткою та структурованою.

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

Слабкою стороною є технічні проблеми з організацією роботи сайту, що проявляються у періодичному тимчасовому
припиненні роботи деяких сторінок. Рекомендовано приділити більшу увагу питанню підтримки сайту та, за
можливості, збільшити фінансування у напрямку його розвитку. Недоліком даної ОПП є відсутність практики
оприлюднення на веб-сайті ЗВО переліку пропозицій після закінчення процесу громадських обговорень.
Рекомендовано оприлюднювати після громадського обговорення проекту ОП таблицю із пропозиціями
стейкхолдерів. Експертна група рекомендує не видаляти проєкти ОП із сайту.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Університет має чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу, та є доступними для них. ОПП представлена на сайті закладу та на сайті кафедри. Вся оприлюднена
інформація про ОПП є точною і достовірною. Тому ЕГ вважає, що не оприлюднення переліку пропозицій після
закінчення процесу громадських обговорень на сайті ЗВО та незначні перебої роботи сайту є незначними
недоліками. ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не
перешкоджають досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Процедура проведення акредитації була належним чином забезпечена з боку ЗВО – Криворізького національного
університету. Жодного натяку на організаційні порушення виявлено не було. Експертна група отримала позитивні
враження від спілкування з керівництвом ЗВО, гарантом та усіма стейкхолдерами за ОПП "Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність".

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.
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Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Георгіаді Неллі Георгіївна

Члени експертної групи

Нестерчук Юлія Олесандрівна

Лопатка Ксенія Андріївна
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