
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
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 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 Фесенко Валерія Валеріївна, Троян Владислава Ігорівна, Рєпіна Інна
Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.10.2020 р. – 09.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%92
%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20
%D0%9F%D0%A2%D0%91.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/4.%20%D
0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%
D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма (ОПП) “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” є актуальною в контексті
задоволення кадрових потреб у високопрофесійних фахівцях, які володіють сучасним економічним мисленням,
теоретичними знаннями і практичними навичками. ОПП та наповнення програмних результатів навчання в цілому
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти за
основними дескрипторами. ОПП забезпечується викладачами із належною академічною кваліфікацією. В цілому,
ОПП та освітня діяльність за нею відповідають критеріям, викладеним в Додатку до Положення про акредитацію
освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими. А за окремими критеріями Експертна група зазначає наявність у
ЗВО кращих практик, що дозволяє визнати їх діяльність зразковою. В результаті ознайомлення з матеріалами
самоаналізу, проведених зустрічей, ознайомлення з додатково наданими документальними доказами експертна
група підтверджує можливість підготовки на достатньо високому якісному рівні здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем за ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Виявлені недоліки та слабкі
сторони ОПП не знижують загальне позитивне враження, а визначають перспективи подальшого розвитку освітньої
програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Перелік окремих сторін програми, які можуть бути віднесені до категорії кращих та інноваційних практик: 1. В ЗВО
впроваджено електронне освітнє середовище «АСУ ЗВО» (http://asu1.knu.edu.ua), а також є мобільний додаток «АСУ
ЗВО», що в свою чергу є інноваційним підходом до забезпечення доступу учасників освітнього процесу до точної та
достовірної інформації щодо розкладу, власної успішності, інформації про форми контрольних заходів, проміжну
атестацію та критерії оцінювання, а також інформацію про освітню програму. Web-додаток до АСУ ЗВО суттєво
спростив адміністрування освітнього процесу та процес реалізації індивідуальної освітньої складової здобувачами
ОПП. 2. Задля підвищення кваліфікації КНУ співпрацює з ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний
консорціум» та іншими вітчизняними і закордонними ЗВО, компаніями та організаціями. Зокрема, між КНУ та
федерацією «Обміни Франція-Україна» діє угода про співпрацю згідно якої здобувачі і викладачі можуть пройти
стажування у ліцеї Сімон Вей та Трюфо, м. Париж, Франція. 3. Діє Програма подвійного диплому між КНУ та
Люблінською Політехнікою (Польща) за договором 2018 року. 4. КНУ активно залучає для покращення
матеріально-технічної бази спонсорську допомогу та грантові кошти. Зокрема ауд.345, облаштована за спонсорської
допомоги Метінвест та Hetes. Також, за підтримки Метінвест та Криворізької фундації майбутнього створено
навчально-науковий центр Siemens Industry 4.0 де представлена цифрова модель виробництва і можливість її
дослідити через віртуальний світ. Також сильними сторонами та позитивними практиками є: 1. Наявність
розвиненої науково-методичної бази Криворізького національного університету (КНУ), доступ до проходження
практики та вивчення специфічних особливостей діяльності промислових підприємств гірничо-металургійного
комплексу Криворізького регіону та суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, які забезпечують умови
безперебійної господарської діяльності містоутворюючих підприємств. В ЗВО крім робочих програм навчальних
дисциплін запровадження силабуси для студентів. 2. У підготовці здобувачів за ОП “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність” відчувається логічна послідовність прирощення знань завдяки використанню різних форм і
методів навчання що спрямовує здобувача на якісне виконання випускної кваліфікаційної роботи. 3. Здобувачі під
час навчання активно залучаються до проведення наукових досліджень. 4. ЗВО популяризує академічну
доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості за підтримки Центру
забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) КНУ та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти
протидії порушенням академічної доброчесності. 5. Експертна група відмічає доступність та публічність всіх правил
і процедур, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у
сукупності певних Положень та нормативних документів КНУ, розміщених на сайті університету.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Потребує активізації процес залучення стейголдерів до формування структури та основних компонентів ОП.
Рекомендації: налагодити системні заходи залучення роботодавців до формування ОП через створення центрів
розвитку професії, більш активного проведення круглих столів із роботодавцями та здобувачами, проведення
анкетування реальних та потенційних роботодавців, здобувачів вищої освіти. 2. ЗВО пропонує два варіанти
реалізації ОП для різних груп здобувачів (в залежності від рівня початкових компетентностей) з двома різними за
обсягом навчальними планами: на 90 кредитів (термін 1 р. і 4 місяці); 120 кредитів (термін 1 р. 10 м.). Оскільки на
акредитацію подана ОП обсягом 90 кредитів, ЕГ вважає, що ОП відповідає стандарту вищої освіти. В той же час ЕГ
відмічає як недолік наявність іншого навчального плану обсягом 120 кредитів та іншим обсягом освітніх
компонентів для здобувачів, які не мають відповідних початкових компетентностей. Рекомендації: виключити зі
складу ОП ту частину, яка присвячена вивченню ОК на додаткові 30 кредитів; за бажанням ЗВО, подати на окрему
акредитацію ОП обсягом 120 кредитів. 3. Встановлена наявність неточностей та формальної невідповідності між ОП
та силабусами деяких дисциплін. Рекомендації: привести силабуси дисциплін у повну відповідність до матриць
«Компетентності-Освітні компоненти» та «Програмні результати-Освітні компоненти». 4. ПРН 10 “Вміти

Сторінка 3



вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових
структур за умов невизначеності та ризиків” для 90 кредитної ОПП досягається фактично тільки однією ОК
Соціальна відповідальність, проте її зміст лише частково формує ПРН 10 в частині питання, що стосується
соціальної відповідальності бізнесу, а проблемні питання іншого спрямування в ній не розглядаються.
Рекомендації: розглянути можливість досягнення ПРН 10 за рахунок опанування ОК Управління підприємницькою
діяльністю, ОК Управління біржовою діяльністю, ОК Управління торговельною діяльність які включають ширший
спектр проблемного поля спеціальності. 5. Публікації членів групи забезпечення в цілому відповідають ОК ОНП і
враховують гірничо-збагачувальну специфіку ЗВО, проте потребують більшого представлення працями в
наукометричних базах Scopus та WoS та фаховими статтями у виданнях категорії Б з фокусуванням на апробацію
результатів наукових досліджень за проблематикою навчальних дисциплін які викладає НПП. Рекомендації:
керівництву ЗВО більш активно застосовувати мотиваційні інструменти для представлення результатів наукових
досліджень НПП в наукометричних базах Scopus та WoS та у виданнях категорії Б в розрізі дисциплін які вони
викладають. 6. Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ здійснює низьку опитувань для студентів, але на сайті
не розміщено анкети опитувань та тільки частково розміщено результати проведених опитувань. Рекомендації:
забезпечити розміщення на сайті ЗВО анкет опитувань та результатів опитування.

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.

Мета ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (зі змінами та доповненнями 2020 р.)
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity) сформульована чітко та полягає
у підготовці висококваліфікованих професіоналів в галузі підприємництва, біржової діяльності та торгівлі. ОП
орієнтована на формування теоретичних і практичних знань для успішного виконання професійних обов’язків за
спеціальністю, організації та ведення підприємницької справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі,
здійснення операцій на біржах та підготовка здобувачів для подальшого навчання з метою отримання вищих
кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів. Мета ОП корелює з місією та стратегією ЗВО, які викладені у
локальному документі ЗВО «Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 2019-2024 рр.»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), і дає змогу досягти стратегічних цілей Університету в частині
підготовки конкурентоздатних фахівців економічного профілю для підтримки підприємництва та формування
інтелектуального потенціалу регіону. Під час зустрічі ЕГ з керівництвом ЗВО встановлено, що мета ОП визначена з
урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку Університету, стратегії розвитку міста Кривий Ріг та під впливом
регіонального чинника і специфічних потреб містоутворюючих підприємств міста Кривий Ріг.

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

Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням потреб заінтересованих сторін, що було
підтверджено протоколами засідань кафедри економіки, організації та управління підприємствами (Протокол № 9
від 14.02.2020 р., Протокол № 10 від 06.03.2020 р.), на зустрічах з представниками роботодавців (Департаменту
економічної безпеки управління безпеки ПрАТ «ІнГЗК», ТОВ «Друкарня Октан-Принт», директор ТОВ
«Дніпрянка», ДП ДПІ «Кривбас проєкт», ТОВ «АНАЛІТИК-КР»), випускниками, студентами та представниками
академічної спільноти. На ОП надано рецензії роботодавців, в яких висловлена позитивна думка щодо структури
ОП, її якості та відповідності сучасним вимогам до кваліфікації працівників, виходячи із завдань та практичних
проблем у сфері підприємництва, торгівлі та біржової справи з урахуванням специфіки роботи на підприємствах
ГМК Криворізького басейну. Під час акредитаційної експертизи встановлено, що окремі представники роботодавців
пропонували внести до освітніх компонентів теми інвестиційного та інноваційного спрямування, особливо для
підприємств ГМК. Аналіз ОП та опитування викладачів дало змогу ЕГ встановити, що ці запити враховані у
структурі дисциплін «Управління підприємницькою діяльністю», «Інноваційний розвиток підприємства». Але, на
думку ЕГ, доцільно посилити залучення роботодавців до формування ОП через запровадження системних заходів
на рівні ЗВО. Під час проведення акредитації ЕГ отримала свідчення зав. кафедри економіки Кременчуцького
національного університету імені М. Остроградського Маслак Ольги Іванівни щодо тривалої співпраці між нею та
гарантом ОП з питань формування та оновлення ОП та її пропозиції щодо включення дисципліни «Моделювання
бізнес-процесів» у склад обов’язкових ОК, що було зроблено і дало змогу покрити значну частина важливих ЗК та
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СК. На зустрічі з основними стейкхолдерами отримані свідчення зав. кафедри статистики, обліку та економічної
інформатики Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара Єлісєєвої Оксани Костянтинівни
щодо тривалої наукової співпраці та обговорення структури та змісту дисципліни «Моделювання бізнес-процесів».
Тривала взаємодія у сфері поліпшення ОП та наповнення освітніх компонентів була підтверджена зав. кафедри
економіки та міжнародних економічних відносин Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.
Туган-Барановського Бочаровою Юлією Геннадіївною, яка надавала рекомендації щодо формування тем та
структури навчальних дисциплін «Глобальна економіка» та «Міжнародний бізнес». За результатами опитування
здобувачів у попередніх періодах у блок вибіркових дисциплін введені дисципліни «Електронний бізнес і
комерційна діяльність», «Адміністрування підприємницької діяльності».

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

Цілі ОП відповідають тенденціям розвитку ринку праці та сучасним тенденціям розвитку спеціальності. З’ясовано,
що сучасні умови розвитку регіону формують додаткову необхідність у кадрах саме цієї спеціальності, що також було
підтверджено на зустрічі із роботодавцями. У ЗВО передбачено отримання подвійного диплому за програмою
«Double-degree diploma program» (у Додатку до Звіту), що також є підґрунтям для перегляду і оновлення ОП з
урахуванням досвіду інших ЗВО. Аналітичні дані центрів зайнятості та дослідження тенденцій розвитку ринку праці,
сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу обговорюються на засіданні кафедри економіки, організації
та управління підприємствами, а також враховуються у подальшому оновленні ОП. Діюча ОП затверджена у 2020
році з урахуванням рекомендацій і пропозицій, які були отримані від стейкголдерів. При аналізі попередніх версій
ОП 2018 і 2019 року експертна група прийшла до висновку, що за цей час ОП значно змінилась і наразі відбиває
сучасні тенденції розвитку спеціальності, враховує специфіку галузевого контексту, сфокусована на підготовку
професійних кадрів для підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для підприємств і організацій у м. Кривий
Ріг, має риси студентоцентрованого підходу. На зустрічі експертної групи з роботодавцями з'ясовано, що студенти,
які проходять практику на підприємствах і в організаціях роботодавців, демонструють високу якість знань та
практичних навиків, які їм необхідні у професійній діяльності. На зустрічі з представниками академічної спільноти
експерти отримали достатні докази того, що при формуванні ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних
програм, зокрема досвід Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського через введення
дисципліни «Моделювання бізнес-процесів», Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара через
поліпшення структури дисципліни «Моделювання бізнес-процесів» на основі досвіду викладання у ДНУ ім. О.
Гончара дисциплін за ОП «Бізнес-аналітика та інформаційна безпека», Донецького національного університету
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського через врахування досвіду викладання дисциплін «Глобальна
економіка» та «Міжнародний бізнес».

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.

ОП відповідає стандарту вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” за
другим рівнем вищої освіти від 10.07.2019 р. № 961. Освітня програма забезпечує досягнення всіх результатів
навчання, визначених у Стандарті вищої освіти. Специфічний фокус ОП, запити стейкголдерів та стратегія ЗВО
обумовили формулювання в ОП додаткових РН, яких не вимагає Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”: ПР 12 Вміння використати комп’ютерні програми в професійній
діяльності, а також результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного
вирішення спеціалізованих задач професійної діяльності; ПР 13 Здатність розробляти та надавати рекомендації
щодо напрямів розвитку підприємств, поліпшення фінансово-економічного стану, антикризових заходів; ПР 14
Уміння аналізувати, аргументувати, прийняти рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та
практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю
умов, відповідати за прийняті рішення.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Мета та структура ОП значно враховує регіональний контекст, що визначає її специфічний фокус на підготовку
фахівців зі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” з поглибленими знаннями
специфіки управління підприємствами ГМК. 2. ОП чітко корелює зі стратегічними пріоритетами розвитку ЗВО в
частині підготовки конкурентоздатних фахівців економічного профілю для підтримки підприємництва та
формування інтелектуального потенціалу регіону. 3. Засвідчено реальний попит на регіональному ринку праці на
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випускників ЗВО за ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 4. Підтверджена тривала взаємодія з
академічною спільнотою у напрямку формулювання цілей та структури ОП.

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

1. Потребує активізації процес залучення роботодавців до формування структури та основних компонентів ОП. На
погляд експертів у ЗВО недостаня кількість заходів, присвячених обговоренню цілей та структури ОП. Рекомендації:
налагодити системні заходи залучення роботодавців до формування ОП через створення центрів розвитку професії,
більш активного проведення круглих столів із роботодавцями та здобувачами, проведення анкетування реальних та
потенційних роботодавців з оприлюдненням результатів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 1.1-1.4: цілі програми
відповідають стратегії закладу, при їх визначенні та формулюванні програмних результатів навчання враховуються
позиції окремих стейкхолдерів, тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний аспект, досвід інших
програм; програма 2020 року в цілому відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за другим рівнем вищої освіти за
спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Беручи до уваги всю цілісність встановлених
фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а також такі чинники, як
принципи поваги до автономії закладу, урахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків
на відповідний аспект якості освітньої програми за критерієм 1, експертна група вважає можливим стверджувати
про загалом відповідність освітньої програми критерію 1 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг освітньої програми відповідає ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту». Загальний обсяг освітньо-професійної програми
складається з 90 кредитів ЄКТС терміном навчання 1 рік і 4 місяці, що також зазначено у відомостях про
самооцінювання і відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». Однак, в документі, в якому викладені основні елементи ОП пропонуються два варіанти
реалізації ОП: на 90 кредитів (термін 1 р. і 4 місяці); 120 кредитів (термін 1 р. 10 м.). Під час акредитаційної
експертизи представниками ЗВО було зазначено, що додаткові 30 кредитів сформовано для тих здобувачів, які не
мають базової вищої освіти першого бакалаврського рівня за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», що з боку ЕГ визначається як недолік у контексті відповідності стандарту вищої освіти,
оскільки стандарт вищої освіти визначає 120 кредитів для освітньо-наукових програм, елементів якої не
ідентифіковано в ОП, яка акредитується. 100 % компетентностей, передбачених освітньою програмою на 90
кредитів ЄКТС, відповідають переліку компетентностей за Стандартом вищої освіти. Обсяг вибіркових дисциплін
освітньо-професійної програми складає 25 % від загального обсягу (23 кредити).

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

Зміст ОП має чітку структуру, 5 загальних компетентностей, 5 спеціальних компетентностей, 14 результатів
навчання, 3 з яких спеціально розроблені для ОП у відповідь на запити стейкголдерів. Всі складові структуровані за
блоками «Знання», «Уміння», «Комунікація», «Автономність і відповідальність». У програму включено 4
дисципліни циклу загальної підготовки, 4 дисципліни циклу професійної підготовки, дві курсові роботи, що в
цілому дає змогу реалізувати основну мету ОП відповідно до її специфічного фокусу. Всі результати навчання
забезпечуються обов’язковими освітніми компонентами, охоплені змістом ОП, їх досягнення є реалістичним. В ОП
наведена структурно-логічна схема, в якій продемонстровано послідовність викладання освітніх компонент та їх
взаємозв'язки. Матриці відповідності «Програмні результати – Компетентності», «Компетентності – Освітні
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компоненти» та «Програмні результати – Освітні компоненти» в цілому подано коректно. Разом із тим існують
деякі формальні неточності: за ОК «Управління підприємницькою діяльністю» та «Управління біржовою
діяльністю» заявлені ЗК, СК і ПР не співпадають з тими, які визначені у силабусах відповідних дисциплін; згідно з
матрицею відповідності «Програмні результати-Освітні компоненти», яку наведено в ОП, дисципліна «Глобальна
економіка» забезпечує ПР 7, що має відповідати компетентності СК-1 і не підтверджується даними матриці
відповідності «Компетеності – Освітні компоненти»; аналіз силабусу та робочої програми ОК 1.1. «Інноваційний
розвиток підприємства» дав змогу встановити, що дисципліна забезпечує також формування СК 5 «Здатність до
ініціювання та реалізації інноваційних проєктів в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності», що не
відображено у матриці відповідності «Компетентності-Освітні компоненти». Зазначені недоліки носять формальний
характер, не впливають на можливість досягти цілей ОП і не є суттєвим відхиленням від вимог Стандарту вищої
освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

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

Зміст ОП відповідає предметній області, яку визначено Стандартом вищої освіти. Програма дає змогу здобувачам
опанувати теоретичні знання та отримати практичні навички у сфері управління промисловими підприємствами, з
поглибленим вивченням специфіки управління підприємствами ГМК, а також інноваційних методів і принципів
управління у сфері торговельної і біржової діяльності, підприємств, які обслуговують ГМК. Особливою перевагою
ОП є те, що здобувачам доступна науково-методична база ЗВО, практичний досвід промислових підприємств, який
є доступним завдяки співпраці ЗВО з підприємствами ГМК Криворізького регіону.

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

Дані відомостей про самооцінювання перевірені та підтверджені. Обсяг вибіркових дисциплін освітньо-професійної
програми складає більше 25 % від загального обсягу (23 кредити). Як зазначили гарант ОП та заст. декану
факультету, ЗВО пропонує на вибір великий обсяг дисциплін, а порядок вибору студентами дисциплін чітко
регламентований. Згідно Положення про формування здобувачами Криворізького національного університету
індивідуальної траєкторії навчання (п. 2.4–п.2.7) для здобувачів вищої освіти, у яких вивчення вибіркових
дисциплін починається на 1 курсі, 14.09.2020 р. проводились виробничі збори студентів курсу, на яких до відома
здобувачів доведено перелік вибіркових дисциплін поточного навчального року та нормативні вимоги щодо їх
вивчення, вибір яких вони здійснили самостійно шляхом подання письмової заяви на ім’я декана факультету. ЕГ
ознайомились з примірником заяви Кошової Катерини на вибір навчальних дисциплін (цей факт також був
підтверджений на зустрічі зі здобувачами) та банком дисциплін, які пропонуються студентам на вибір, в тому числі з
інших освітніх програм. Банк вибіркових дисциплін розміщений на сайті ЗВО і є загальнодоступним. На зустрічі зі
здобувачами студенти першого курсу зазначили, что на початку навчального року ними були обрані дисципліни з
банку вибіркових дисциплін, а саме – Контролінг, Консалтинг в управлінні бізнесом, Електронна комерція та
«Online-продажі», Електронний бізнес і комерційна діяльність. ЕГ відмічає, що студенти добре обізнані з
процедурою вибору, ознайомлені з місцем розміщення каталогу вибіркових дисциплін і розуміють свої права при
виборі індивідуальної освітньої траєкторії. Індивідуальний освітній план студента формується відповідно до
Положень, визначених у відомостях про самооцінювання, і відображається у спеціальній програмі «АСУ-ЗВО», що
також забезпечує прозорість та доступність для всіх учасників освітнього процесу.

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

ОП та навчальний план передбачають проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти, для якої
навчальним планом передбачено 180 годин. Правила проходження практики студентами ЗВО викладені у
Положенні про організацію і проведення практики студентів
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B
B%D0%B8/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD
%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%
83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8E/IMG_0054_compressed.pdf). Під час переддипломної практики
здобувачі отримують навички аналізу ефективності діяльності та фінансового стану підприємства, збирають дані
для виконання кваліфікаційних робіт, що підтверджується Звітами з практики студентів. Центр сприяння
працевлаштуванню студентів укладає прямі договори з базами практики, що вказано у вищезазначеному
Положенні. На сайті ЗВО оприлюднено інформація про потенційних роботодавців, перелік баз практики та
договорів з різноманітними організаціями, серед яких ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний
гірничозбагачувальний комбінат», ПРАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-
КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» та інші (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/robotodavci). Експерти ознайомились зі Звітами з переддипломної
практики студентів гр. ПТБ-19-1м Гусак А. С. (ПрАТ «Домінік»), гр. ПТБ-18-1м Гладуш В. О. (ПАТ «Арселор Міттал
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Кривий Ріг»), які містять опис особливостей організації діяльності підприємства, результати аналізу ефективності
діяльності та фінансового стану підприємств. Практичні заняття передбачені за всіма дисциплінами ОП, значну
практичну складову забезпечено виконанням двох практико-орієнтованих курсових робіт за дисциплінами
«Управління підприємницькою діяльністю» та «Моделювання бізнес-процесів», в яких здобувачі отримають
практичні навички аналітичних розрахунків, бюджетного управління, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів
на підприємстві. На зустрічі з роботодавцями отримано підтвердження факту проходження студентами ЗВО
практики та задоволеність роботодавців наявними у студентів навичками та компетентностями. За результатами
зустрічей встановлено, що деякі представники роботодавців проводили лекції та ділились своїм практичним
досвідом зі здобувачами.

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

Під час акредитаційної експертизи встановлено, що викладачі деяких дисциплін («Інноваційний розвиток
підприємства», «Управління підприємницькою діяльністю», «Моделювання бізнес-процесів») застосовують підходи
до формування soft skills у студентів під час проведення практичних занять – ділові ігри, метод мозкового штурму,
спільні дискусії, розбір ситуаційних завдань. В той же час відсутні окремі системні заходи з розвитку ораторського
мистецтва, формування лідерських якостей, емоційного інтелекту тощо. У банку вибіркових дисциплін зазначені
дисципліни вибіркового блоку «Лідерство», «Креативний менеджмент», «Психологія управління», «Психологія
ділових відносин» та інші, що дає підстави вважати, що у ВНЗ існує можливість отримання здобувачами вищої
освіти соціальних навичок.

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.

За результатами опитування здобувачів, аналізу навчального плану та дослідження фактичного розкладу у системі
«АСУ-ЗВО» з’ясовано, що викладання дисциплін відбувається за обсягом навантаження, який визначений
навчальним планом. Опитування здобувачів засвідчило, що їм вистачає часу для виконання індивідуальних робіт та
для самостійної роботи. Аналіз навчального плану показав, що більше 2/3 загального обсягу навчального часу (2156
годин з 2700) відведено на самостійну роботу. Аналіз аудиторного навантаження окремих дисциплін за навчальним
планом засвідчив, що деякі дисципліни мають надмірний обсяг самостійної роботи. Наприклад, за дисципліною
«Іноземна мова для бізнес-спілкування» на самостійну роботу відводиться 104 години зі 120 годин загального
обсягу. За свідченнями представників ЗВО, опитування здобувачів щодо достатності навантаження та обсягів
освітніх компонентів відбувається, матеріали опитування знаходяться в стадії обробки і не були надані ЕГ для
ознайомлення.

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

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Наявність науково-методичної бази Криворізького національного університету (КНУ), доступ до проходження
практики та вивчення специфічних особливостей діяльності промислових підприємств гірничо-металургійного
комплексу Криворізького регіону та суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, які забезпечують умови
безперебійної господарської діяльності містоутворюючих підприємств. 2. Чіткий і прозорий механізм формування
індивідуального освітнього плану студента, який є доступний для всіх учасників освітнього процесу у системі «АЗУ-
ЗВО». 3. Практична підготовка здобувачів через проходження практики на підприємствах ГМК, виконання
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практичних курсових робіт, прослуховування лекцій практиків, представників роботодавців. 4. ОП має чітку
структуру з посиленим блоком дисциплін професійної підготовки, що забезпечує формування у здобувачів вищої
освіти СК з урахуванням регіонального аспекту та потреб роботодавців. 5. Здобувачі ОП задоволені обсягом
навантаження і вважають його достатнім для отримання фахових знань та компетентностей.

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

1. ЗВО пропонує два варіанти реалізації ОП для різних груп здобувачів (в залежності від рівня початкових
компетентностей) з двома різними за обсягом навчальними планами: на 90 кредитів (термін 1 р. і 4 місяці); 120
кредитів (термін 1 р. 10 м.). Оскільки на акредитацію подана ОП обсягом 90 кредитів, ЕГ вважає, що ОП відповідає
стандарту вищої освіти. В той же час ЕГ відмічає як недолік наявність іншого навчального плану обсягом 120
кредитів та іншим обсягом освітніх компонентів для здобувачів, які не мають відповідних початкових
компетентностей. Рекомендації: виключити зі складу ОП ту частину, яка присвячена вивченню ОК на додаткові 30
кредитів; за бажанням ЗВО, подати на окрему акредитацію ОП обсягом 120 кредитів. 2. Встановлена наявність
неточностей та формальної невідповідності між ОП та силабусами деяких дисциплін. Рекомендації: привести
силабуси дисциплін у повну відповідність до матриць «Компетентності-Освітні компоненти» та «Програмні
результати-Освітні компоненти». 3. Відсутні окремі системні заходи з розвитку соціальних навичок. Рекомендації:
включити у навчальний процес години (аудиторні чи самостійні), присвячені участі у групових проєктах, розвитку
ораторського мистецтва; посилити системні заходи на рівні ЗВО із залученням студентів до громадської діяльності та
різних соціальних заходів. 4. Обсяг аудиторних годин для вивчення іноземної мови є недостатнім, на думку
експертів. Рекомендації: збільшити кількість аудиторних годин для вивчення іноземної мови.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за критеріями 2.1 – 2.9: обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства та стандарту вищої освіти за спеціальністю 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти,
включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання; зміст освітньої програми відповідає предметній області
спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”; структура освітньої програми передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії; освітня програма та навчальний план
передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності; освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок; за результатами опанування ОП здобувачу присвоюється освітня кваліфікація «Магістр підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності»; обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.
Враховуючи всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та
їх контексту, а також чинників, які визначають специфічні умови реалізації ОП, експертна група вважає, що ОП
загалом відповідає критерію 2 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання у КНУ зі змінами 2020 р. схвалені Вченою Радою КНУ (Протокол № 7 від 14.05.2020
р.) та офіційно оприлюднені на сайті ЗВО за посиланням
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/PRAVILA_2020_ZMINU_OSNOVNI_const.pdf. Особливості
вступу до КНУ на здобуття ОКР «магістр», програма вступного випробування з іноземної мови, програма підготовки
до фахового випробування за ОКР «магістр» оприлюднені за посиланням http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-
vstupu-za-stupenem-mahistr . ЕГ прийшли до висновку, що правила прийому на навчання за ОП є чіткими,
прозорими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та складені відповідно до Умов прийому на
навчання до закладів освіти в Україні.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому за ОП передбачають конкурсний відбір за результатами складання єдиного вступного іспиту з
іноземної мови та фахового вступного випробування, програми підготовки яких розміщено за посиланням
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr . Для іноземних громадян, які бажають навчатись
за ОП, розроблена програма вступного іспиту з української мови (як іноземної). Фахове випробування складається у
письмовій формі у відповідності з правилами прийому до Криворізького національного університету
http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu та Положення про організацію прийому на навчання до Криворізького
національного університету за ступенем вищої освіти «магістр»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D
0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf Програма фахового вступного випробування передбачає тестування знань
здобувачів за дисциплінами «Економіка підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Організація
виробництва», « проєктний аналіз», що підтверджує факт врахування особливостей самої ОП при прийомі на
навчання. Програма фахового вступного випробування на навчання за ОП відповідає вимогам до рівня початкових
компетентностей, які необхідні для того, щоб розпочати навчання за ОП.

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.

Формалізовані правила визнання результатів навчання, одержаних в інших ЗВО, зазначені у Положенні про
організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf ), Положенні про порядок
переведення, відрахування та поновлення студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf ), Положенні
про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ). При переведенні студента з іншого ЗВО перезарахування
результатів раніше складених ним дисциплін згідно з навчальним планом здійснюється за умови відповідності
програм, загальної кількості годин, кількості кредитів та форми підсумкового контролю, перезарахування
здійснюється деканом факультету та завідувачами кафедр, які забезпечують викладання цих дисциплін. В рамках
академічної мобільності внутрішніми документами передбачено, що учасник академічної мобільності має право на
зарахування модулів, вивчених у закордонному ЗВО, при зарахуванні результатів навчання порівнюють обсяги
навчальних дисциплін. У ЗВО немає конкретних прикладів перезарахування освітніх компонентів за ОП, що
акредитується.

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.

Право на визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, визначено у Положенні про
організацію освітнього процесу http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf . Правила визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, визначені у Положенні про порядок визнання у КНУ результатів
навчання, отриманих в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf ), в якому
зазначено, що ЗВО може визнавати результати навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, в обсязі не
більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Однак у документах не наведено критерії оцінки, форми і методи
перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. На зустрічах з науково-педагогічним
персоналом і студентами першого курсу магістратури отримані підтвердження того, що знання, здобуті в умовах
неформальної освіти, враховуються викладачами в процесі оцінювання результатів навчання за дисциплінами, але
ЕГ не отримала достатніх доказів реальності цієї процедури.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, офіційно
оприлюднені на сайті. 2. Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості самої ОП, програма фахового
випробування відповідає вимогам до рівня початкових компетентностей, які необхідні для навчання за ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті чи в інших ЗВО, є формалізованими у
локальних документах, але недостатньо чіткими і реальними є процедури та критерії їх визнання. Рекомендації:
додатково ознайомитись із кращими практиками визнання результатів навчання в інших ЗВО, за програмами
міжнародної професійної сертифікації з підприємництва та біржової діяльності з метою формування чіткого
механізму визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті чи за іншими освітніми програмами.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за критеріями 3.1 – 3.4.: правила прийому на навчання за
освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному веб-сайті ЗВО, враховують особливості самої освітньої програми; визначені певні правила визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та у неформальній освіті, які є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Враховуючи всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик,
слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а також чинників, які визначають специфічні правила прийому на
навчання за ОП та визнання результатів навчання, експертна група вважає, що ОП загалом відповідає критерію 3
при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

В результаті опитування фокус-груп під час акредитації експертна група з’ясувала, що вибір форм і методів навчання
в ЗВО відбувається згідно діючого (2020 року редакція) “Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf. Згідно матриці
відповідності методів навчання цілям та програмним РН ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
заявленими методами навчання переважно є: електронна презентація; проблемна лекція; семінар-дискусія;
проблемні питання; ситуаційні вправи; робота в малих групах; тестування. В ході проведення акредитації експертна
група мала змогу наочно побачити метод опанування англійської мови через використання електронного
підручника Market Leader в аудиторії на інтерактивній дошці. Освітньо-професійна програма містить ПРН 12
“Вміння використати комп’ютерні програми в професійній діяльності, а також результати самостійного пошуку,
аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного вирішення спеціалізованих задач професійної
діяльності”, який досягається в ході виконання курсових робіт за ОК: 2.1. Управління підприємницькою діяльністю,
2.5 Моделювання бізнес-процесів та 2.14. Кваліфікаційної роботи з використанням програмного забезпечення
Wolfram Mathematica, LibreOffice Calc, Будівельні Технології: Кошторис та ін. В цілому усі програмні РН досягаються
в ході опанування декількох ОК. Проте ПРН 10 “Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків” для 90 кредитної
ОПП досягається фактично тільки однією ОК Соціальна відповідальність. При детальному розгляді робочої
програми даної дисципліни експертна група зазначає, що її зміст лише частково формує ПРН 10 в частині питання,
що стосується соціальної відповідальності бізнесу. Проблемні питання іншого спрямування (наприклад,
фінансового стану) в ній не розглядаються. Принципи академічної свободи здобувачів вищої освіти реалізуються у
вільному виборі ОПП, індивідуальної траєкторії навчання, теми та наукового керівника кваліфікаційної роботи.

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).

Під час спілкування зі здобувачами, експертна група переконалася, що учасникам освітнього процесу надається
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання за ОК ОПП у такий спосіб: - усно (на першій
парі з дисципліни та на консультаціях); - у друкованому вигляді (в робочих програмах, силабусах, навчальних
посібниках, методичних рекомендаціях з виконання семінарських та практичних робіт, курсових та кваліфікаційних
робіт, практики). Доступ до необхідної інформації здобувачі ОП отримують через систему “АСУ ЗВО” “Методичний
модуль” на сайті університету http://asuz.knu.edu.ua/workPlan/speciality чи через спеціально розроблений до неї
мобільний додаток.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Студенти ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щорічно беруть участь у студентських наукових
конференціях, всеукраїнських, міжнародних конференціях та семінарах. Написання курсових та дипломних робіт
студентів пов’язане з проведенням власних наукових досліджень за актуальними проблемами щодо
підприємницької діяльності компаній (базами практики, підприємства, з якими укладені договори). Результати
досліджень публікуються у наукових фахових виданнях та збірниках конференцій КНУ, інших ЗВО. Під час
проведення акредитації на запит експертна група отримала документи, які підтверджують вдале поєднання
навчання і досліджень здобувачів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за час перебування в
магістратурі, а саме: - довідка про участь здобувача Омельченка Д.С. в ініціативній науково дослідній роботі
“Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу людиноцентричної моделі економіки” РК № 0119U002042; -
довідка про участь здобувача Гусак А.С. у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
“Економіка підприємства”; - матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та
суспільства», м. Кривий Ріг, 2018 р. - тези студентів Гусак А.С., Омельченко Д.С.; - матеріали Міжнародної науково-
технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства», м. Кривий Ріг, 2019 р. - тези студентів Гусак А.С.,
Омельченко Д.С.; - матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні економіко-
правові, соціальні та екологічні аспекти розвитку промисловості та суспільства», м. Кривий Ріг, 2020 р. - тези Гусак
А.С.; - матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Підприємництво, облік, фінанси: національні
особливості та світові тенденції” - тези Гусак А.С; - стаття у науково-практичному журналі «Економічні студії»
Паустовська Т.І., Гусак А.С. “Глобальні економічні фактори зміни навколишнього середовища: сучасні тенденції та
основні проблеми, м. Львів, 2020 р.; - участь здобувача Омельченко Д.С. в написанні колективної монографії
«Теорія, методологія і практика господарсько-фінансової діяльності підприємств», м. Полтава, 2019 р.

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

Структурні підрозділи, що здійснюють підготовку магістрів за ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
періодично оновлюють Робочі програми та зміст навчальних дисциплін з урахуванням самопідготовки викладачів,
нових захистів дисертацій (Шахно А.Ю., Кутова Н.Г.), знань, отриманих впродовж підвищення кваліфікації,
проходження стажування, тренінгів тощо. Зокрема, д.е.н., доцент Турило А.А. та к.е.н., ст.викл. Кутова Н.Г пройшли
у 2020 році міжнародне стажування в рамках Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and
Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice», результати якого були використані при
оновленні навчально-методичного комплексу з ОК Управління біржової діяльністю, ОК Інноваційний розвиток
підприємства та ОК Економіка та організація бізнесу. Також у 2020 році д.е.н., доцент Шахно А.Ю. прийняла участь
у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації та міжнародного стажування для освітян і науковців
«INTERNATIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM» де здобула нові знання з ОК Планування
підприємницької діяльності. Також викладачі оновлюють зміст ОК за рахунок набуття професійних навичок роботи
на підприємствах України. Так, к.е.н., доцент Рябикіна Н.І. використала знання отримані під час стажування на КФ
ДП ДДПІ “Дніпроцивіль проєкт” (2017-2018 рр) при підготовці методичних рекомендацій для виконання курсової
роботи з ОК Управління підприємницькою діяльністю. Оновлюючи зміст освітніх компонентів, гарант та група
забезпечення ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» також спирається на рекомендації ключових
стейкхолдерів та результати їх анкетування.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження на ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» пов’язане з
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. Студенти та викладачі мають вільний доступ до міжнародних наукових баз
даних, наприклад Web of Sсience. Крім цього вони беруть участь у програмі обміну «Erasmus+». Зокрема здобувач
Ігор Бондаренко у 2019 році навчався за програмою академічної мобільності в Люблінській Політехніці (Польща).
Слід відзначити, що між КНУ та Люблінською Політехнікою (Польща) підписаний у 2018 році договір про
співпрацю і діє програма Подвійного диплому. В ході проведення співбесід експертна група з’ясувала, що між КНУ
та федерацією «Обміни Франція-Україна» діє угода про співпрацю, згідно якої здобувачі і викладачі можуть пройти
стажування у ліцеї Сімон Вей та Трюфо, м. Париж, Франція. У 2019 році таке стажування пройшла к.е.н., доцент
Ярова А.Б. Науково-педагогічні працівники КНУ, які викладають на відповідній ОП, проходять стажування та
підтверджують свій рівень володіння іноземною мовою. Разом з тим, експертна група відзначає необхідність більш
системного проходження іноземних стажувань науково-педагогічними працівниками з урахуванням особливостей
ОК, які вони викладають, та останніх тенденцій в професійній сфері.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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1. У підготовці здобувачів за ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” відчувається логічна
послідовність прирощення знань завдяки використанню різних форм і методів навчання що спрямовує здобувача на
якісне виконання випускної кваліфікаційної роботи. 2. У КНУ впроваджено АСУ ЗВО та розроблено мобільний
додаток, що дозволяє спростити доступ здобувачів вищої освіти до інформації та скеровує освітній процес. 3. В ЗВО
гармонізовано навчально-методичний комплекс (робочі програм навчальних дисциплін, силабуси, навчально-
методична література та ін) та організовано зручний сервіс для ознайомлення з ним завдяки АСУ ЗВО. 4. Здобувачі
під час навчання активно залучаються до проведення наукових досліджень. 5. Здобувачі реалізують своє право на
академічну мобільність згідно діючих договорів про співпрацю та можуть приймати участь у Програмі подвійного
диплому між КНУ та Люблінською Політехнікою (Польща) договір від 2018 року.

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

1. ПРН 10 “Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або
біржових структур за умов невизначеності та ризиків” для 90 кредитної ОПП досягається фактично тільки однією
ОК Соціальна відповідальність, проте її зміст лише частково формує ПРН 10 в частині питання, що стосується
соціальної відповідальності бізнесу, а проблемні питання іншого спрямування в ній не розглядаються.
Рекомендації: розглянути можливість досягнення ПРН 10 за рахунок опанування ОК Управління підприємницькою
діяльністю, ОК Управління біржовою діяльністю, ОК Управління торговельною діяльність які включають ширший
спектр проблемного поля спеціальності. 2. Проходження іноземних стажувань науково-педагогічними
працівниками потребує урахування особливостей ОК, які вони викладають та останніх тенденцій в професійній
сфері. Рекомендації: при виборі програми іноземного стажування варто фокусуватися на дисципліни які викладає
НПП в межав ОПП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 4.1-4.5: форми та методи
навчання дозволяють досягти цілі та програмні результати, враховані вимоги студентоцентрованого підходу та
академічної свободи, інформація щодо освітньої програми та її компонентів доступна для учасників освітнього
процесу, забезпечується поєднання навчання і досліджень, відбувається оновлення змісту освіти, використовуються
можливості міжнародної діяльності ЗВО. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін,
позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії
закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості
освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає
можливим стверджувати про наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 4 при наявності
недоліків, що не є суттєвими.

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.

Під час проведення експертизи експертною групою підтверджено подану у відомостях про самооцінювання ОП
інформацію щодо контрольних заходів оцінювання здобувачів вищої освіти. Оцінювання знань студентів у КНУ
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf ), Положенням про порядок оцінювання знань студентів у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf ), силабусами кожної навчальної дисципліни, що передбачена
навчальним планом за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076/sylabus-regulatory-076 ), що розміщені у вільному доступі сайту ЗВО. Під час
інтерв’ювання студенти підтвердили, що на початку викладання кожного ОК викладач доводить до здобувачів
інформацію про критерії оцінювання та відповідність контрольних заходів специфіці навчальних дисциплін, що
дозволяють перевірити здобуття відповідних ПРН, передбачених ОПП. Також студенти підтвердили, що інформація
про форми контрольних заходів, проміжну атестацію та критерії оцінювання розміщено на платформі «АСУ ЗВО»
(http://asu1.knu.edu.ua )
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим
(магістерським) рівнем затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р.
№ 961. Нормативні форми атестації визначаються освітньою програмою. Відповідно до освітньо-професійної
програми атестація здобувачів вищої освіти відбувається у формі захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи ( у
розмірі 22 кредитів відповідно до затвердженою КНУ ОПП 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»),
а також проведення державного екзамену по захисту кваліфікаційної роботи ( у розмірі 2 кредитів відповідно до
затвердженою КНУ ОПП 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»), що в повному обсязі відповідає
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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

Правила проведення контрольних заходів є доступними та регламентуються наступними Положеннями: - про
організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), - про порядок оцінювання
знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), - про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf), - про проведення ректорського,
директорського та деканського контролю знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/ files/2/3/32.pdf), - про
організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf), -
про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності (http://www.knu.edu.ua/storage/ files/2/3/64.pdf). Спілкування зі
студентами та представниками студентського самоврядування показало обізнаність здобувачів вищої освіти щодо
правил проведення контрольних заходів та порядком оскарження контрольних заходів і врегулювання конфліктів
про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та Положення про
порядок оцінювання знань студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Студенти, представники
студентського самоврядування та викладачі наголошують, що під час поточного та підсумкового контролю ніяких
конфліктних ситуацій не виникало. Студенти, які отримали незадовільну підсумкову оцінку з навчальної
дисципліни за семестр мають право на перескладання підсумкового контролю до початку наступного семестру.

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.

Експертна комісія зазначає, що у ЗВО існує чітка політика щодо процедури дотримання академічної доброчесності,
яку дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої програми. ЗВО популяризує
академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОПП через оприлюднення Положення про академічну
доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та Кодексів честі викладача та студента
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf), а також через
вивчення політики академічної доброчесності, поняття академічної культури методики оцінки унікальності
студентських робіт під час слухання курсу «Соціальна відповідальність». КНУ співпрацює з компанією Plagiat.pl, що
дає можливість використовувати сучасну систему StrikePlagiarism для виявлення плагіату, яка відповідає стандартам
якості управління освітнім процесом. У результаті такої співпраці здобувачі вищої освіти мають можливість
перевірити наукові роботи на антиплагіат. Спілкування зі студентами та представниками студентського
самоврядування показало високу обізнаність здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

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. 2. Визначено чіткі і зрозумілі правила
проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх 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. 3. Під час інтерв’ювання студенти підтвердили відповідність
контрольних заходів специфіці навчальних дисциплін, що дозволяють перевірити здобуття студентами відповідних
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компетентностей, передбачених ОПП. 4. У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. ЗВО популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї
політики у внутрішню культуру якості за підтримки Центру забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) КНУ та
використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

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

1. У ході проведення акредитації, експертна група встановила, що попри гарно складені стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності ЗВО має слабку практику проведення інформаційних заходів щодо
популяризації академічної доброчесності. Рекомендації: варто запровадити у ЗВО практику інформаційних заходів
щодо популяризації академічної доброчесності та роз’яснення її проявів в рамках проведення конференцій, круглих
столів, семінарів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 5.1-5.4: форми контрольних
заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, а також оприлюднюються
заздалегідь; форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти; у закладі вищої
освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності. Беручи
до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх
контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів,
відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу,
орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність загалом
відповідності освітньої програми критерію 5 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОП “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність” в цілому забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання. Кафедри, що відповідають за її реалізацію, мають потужний науково-педагогічний персонал, який
систематично проводить наукові дослідження в рамках проблематики сформованих наукових шкіл. Група
забезпечення ОП складається з фахівців переважно у галузі економіки з рівнем підготовки, що відповідає статті 30
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. На ОП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
викладає 4 доктора наук і 9 кандидатів наук. Стаж їх роботи коливається в межах 6-37 років. Публікації членів групи
забезпечення та викладачів в цілому відповідають ОК ОП і враховують регіональну специфіку ЗВО, проте
потребують більшого представлення працями в наукометричних базах Scopus та WoS і фаховими статтями у
виданнях категорії Б. Зокрема з 12 викладачів групи забезпечення тільки 6 осіб мають опубліковані статті, що
індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS. Проте за назвою та змістом дані статті прямо не корелюються з
дисциплінами, які викладають їх автори. Зокрема, д.е.н., доцент Турило А.А. викладає дисципліну Управління
біржовою діяльністю, а статті що індексуються в Scopus та WoS стосуються: “Економічний менталітет і його роль в
інноваційному розвитку підприємства”, “Удосконалення теоретико-методологічних підходів щодо визначення
сутності внутрішньої конкуренції підприємства”, “Microcredits for Sustainable Development of Small Ukrainian
Enterprises: E_ciency, Accessibility, and Government Contribution. Sustainability”. Також, к.е.н., ст.викладач Темченко
Г.В. має опубліковані праці з проблематики “Current trends of energy consumption change in manufacture of iron ore
products”, “Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних
умов господарювання”, “Modelling of management activity of the organization considering the impact of implicit factors in
business processes”, а читає дисципліну “Міжнародний бізнес”. Проте зазначені викладачі пройшли підвищення
кваліфікації та мають досвід практичної роботи для викладання закріплених за ними ОК.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

У ЗВО розроблено і діють процедури конкурсного відбору викладачів які містяться у відповідному Положенні
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf згідно якого проводиться обрання за конкурсом осіб на вакантні
посади науково-педагогічних працівників (далі – НПП) і керівників структурних підрозділів у КНУ, а саме:
асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, професорів, завідувачів кафедр, директора наукової
бібліотеки, директора відокремленого структурного підрозділу, керівника (декана) факультету, директора науково-
дослідного інституту. Кадровий склад кафедр зазвичай посилюється випускниками аспірантури ЗВО.

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

ОП активно співпрацює з підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності. Так, практики
містоутворюючих підприємств залучаються безпосередньо до організації та реалізації освітнього процесу (ПрАТ
«Інгулецький ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПрАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком», ДП
ДПІ «Кривбас проєкт» та ін.). В ході проведення зустрічі з роботодавцями та стейкхолдерами експертна група могла
пересвідчитись в тому, що роботодавці ПрАТ «ІнГЗК», ДП ДПІ «Кривбас проєкт», ТОВ «АНАЛІТИК-КР», ПАТ
«Кривбасзалізрудком», ТзОВ «Друкарня Октан-Принт», ТОВ «Дніпрянка» та ін. залучаються до проведення
відкритих лекцій, консультацій, формування здобувачами інформаційного банку даних для виконання самостійної,
індивідуальної, курсових робіт та кваліфікаційної роботи. З огляду на свій досвід ведення підприємницької
діяльності в Криворізькому регіоні роботодавці надають рекомендації ЗВО щодо удосконалення ОП.

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

За словами здобувачів та викладачів ОП до читання лекцій залучалися інколи професіонали-практики, проте такі
зустрічі поодинокі. Зокрема у 2018-2019 навчальному році в рамках дисципліни “Моделювання бізнес-процесів)
відбулася лекція В.В,Буханця (гол.фах. з економ. безпеки ПрАТ “ІнГЗК”), а у 2019-2020 навчальному році дві лекції
з дисципліни “Управління підприємницькою діяльністю” провели А.Ю.Гук (нач. техніко-економічного відділу ДП
ДПІ “Кривбас проєкт”) та О.В.Савченко (заст. директора з економічних питань ТОВ “Аналітик-КР”). Експертна група
наголошує на необхідності поширювати дану практику і на решту ОК ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність”. ЗВО теж розуміє, що створення гнучкого розкладу занять, дуальна освіта тощо є тими шляхами, які
можуть подолати перешкоди їх залучення до аудиторних занять роботодавців на ОПП. Проте, більш активно
залучає професіоналів-практиків до занять навчально-науковий центр Siemens Industry 4.0, який систематично
відвідують здобувачі ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

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

Підвищення кваліфікації працівників здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації на певний рік,
затвердженим ректором Університету. Організація підвищення кваліфікації працівників здійснюється навчально-
методичним відділом університету, який: інформує працівників, інші структурні підрозділи про заходи та програми
підвищення кваліфікації (стажування); розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах, офіційному
вебсайті університету; веде облік працівників, що підлягають навчанню; розробляє щороку плани-графіки
навчання; здійснює інші організаційні заходи щодо навчання працівників. У даному питанні КНУ співпрацює з
ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» та іншими вітчизняними і закордонними ЗВО,
компаніями та організаціями. Зокрема, як було зазначено в критерії 4.5, між КНУ та федерацією «Обміни Франція-
Україна» діє угода про співпрацю згідно якої здобувачі і викладачі можуть пройти стажування у ліцеї Сімон Вей та
Трюфо, м. Париж, Франція.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

КНУ стимулює розвиток викладацької майстерності використовуючи розроблену власну систему матеріального та
морального заохочення викладачів. Матеріальне стимулювання передбачено Положенням про надання щорічної
грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf. Педагогічним працівникам надається щорічна грошова винагорода,
за такі показники у роботі: - висока результативність у навчанні і вихованні молоді, підготовка і участь здобувачів
вищої освіти, молоді у міських, районних обласних, регіональних і Всеукраїнських предметних олімпіадах, творчих і
наукових конкурсах; - активну участь у розробці методичних матеріалів по організації навчального процесу; -
використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження
передового педагогічного досвіду і новітніх технологій навчання; - створення належних матеріально-технічних умов
для навчання і виховання здобувачів вищої освіти; - активна громадська робота. Стимулювання підвищення рівня
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професійної компетентності науково-педагогічних працівників, зростання їх майстерності, розвиток творчої
ініціативи є метою атестації педагогічних працівників, за якою визначається відповідність обійманій посаді та
рівень кваліфікації. Усе це передбачено в Положенні про атестацію педагогічних працівників
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf . Прикладом стимулювання розвитку викладацької майстерності
може слугувати нагородження викладачів кафедри: Шахно А.Ю. – за значні досягнення в керівництві студента-
переможця ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та в підготовці молодих науковців; Рябикіна К.Г. –
грамотою виконкому Криворізької міської ради за сумлінну працю, успіхи в науковій та педагогічній роботі, вагомий
внесок у розвиток вищої освіти й вітчизняної науки.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1.Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав претендентів,
колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень
конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних
працівників. 2. Задля підвищення кваліфікації КНУ співпрацює з ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний
консорціум» та іншими вітчизняними і закордонними ЗВО, компаніями та організаціями. Між КНУ та федерацією
«Обміни Франція-Україна» діє угода про співпрацю згідно якої здобувачі і викладачі можуть пройти стажування у
ліцеї Сімон Вей та Трюфо, м. Париж, Франція. У 2019 році таке стажування пройшла к.е.н., доцент Ярова А.Б.

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

1. Публікації членів групи забезпечення в цілому відповідають ОК ОНП і враховують гірничо-збагачувальну
специфіку ЗВО, проте потребують більшого представлення працями в наукометричних базах Scopus та WoS та
фаховими статтями у виданнях категорії Б з фокусуванням на апробацію результатів наукових досліджень за
проблематикою навчальних дисциплін які викладає НПП. Рекомендації: керівництву ЗВО більш активно
застосовувати мотиваційні інструменти для представлення результатів наукових досліджень НПП в
наукометричних базах Scopus та WoS та у виданнях категорії Б в розрізі дисциплін які вони викладають. 2. ЗВО
залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, проте такі зустрічі доволі поодинокі. Рекомендації:
необхідно більш активно залучати професіоналів-практиків, роботодавців до аудиторних занять зі здобувачами
ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 6.1-6.6: академічна
професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
в цілому забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання;
ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, стимулює розвиток викладацької майстерності; співпрацює з
іншими вітчизняними та закордонними ЗВО та організаціями в питанні підвищення кваліфікації НПП; іноді
запрошує роботодавців та професіоналів практиків, експертів до аудиторних занять. Беручи до уваги всю цілісність
встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники,
як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, наявністю підходу,
орієнтованого на вдосконалення та професійний розвиток, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості
освітньої програми експертна група вважає можливим стверджувати про наявність відповідності освітньої програми
критерію 6 при існуванні недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Загальний фінансово-економічний стан матеріально-технічної бази КНУ відображають річні звіти ЗВО. Звіт про
використання та надходження коштів КНУ представлено на його сайті http://www.knu.edu.ua/finansova Також на

Сторінка 17



сайті університету розміщено Положення про облікову політику КНУ. При перегляді відео та фото матеріалу про
матеріально-технічну базу експертна група мала переконливі докази того, що КНУ має у своєму складі гарну
інфраструктуру: сучасні навчальні приміщення, комп’ютерні лабораторії обладнані за останнім словом техніки з
використанням систем штучного інтелекту , бібліотека з достатньою кількість облаштованих робочих місць та її
віртуальна версія, простора актова зала, гуртожиток, ін.). Усі приміщення знаходяться у власності ЗВО. Ресурси
бібліотеки є достатніми для забезпечення виконання цілей ОП майже 800 тис.фондів. У локальній мережі
Криворізького національного університету є доступ до міжнародних реферативних баз даних Scopus (до 28 лютого
2021 року) та Web of Science (до 31 травня 2021 року). ЗВО має усе необхідне сучасне обладнання для здійснення на
високому рівні освітнього процесу починаючи від англійської мови і до моделювання бізнес-процесів. Комп'ютерні
класи (в тому числи з обладнанням для лінгафонних кабінетів), інтерактивні дошки, копіювальна техніка. Окремі
приміщення, зокрема ауд.345, облаштовані за спонсорської допомоги Метінвест та Hetes. Також, за підтримки
Метінвест та Криворізької фундації майбутнього створено навчально-науковий центр Siemens Industry 4.0, де
представлена цифрова модель виробництва і можливість її дослідити через віртуальний світ.

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 співбесіди зі здобувачами та студентським самоврядуванням встановлено, що ЗВО забезпечує
безоплатний доступ учасників освітнього процесу з реалізації ОП до інфраструктури та інформаційних ресурсів, які
заявлені у відомостях про самооцінювання, а саме: у навчальних корпусах є вільний доступ до інформаційних
ресурсів та Internet (WI-FI), КНУ активно використовує АСУ ЗВО та мобільний додаток до неї, університет має e-
Repository KNU http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=12889. В цьому змогла переконатися на власному досвіді експерт
Фесенко В.В. яка за планом змішаної акредитації 8 жовтня відвідала КНУ. ЗВО веде систематичну роботу з
посилення навчально-методичного забезпечення ОК ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” і в
перспективі планує підготувати авторські навчальні посібники, практикуми, тощо.

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

Під час відеоогляду матеріально-технічної бази експертна група отримала інформацію в обсязі, що дозволяє
констатувати факт безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я. Візуальне спостереження експерта
Фесенко В.В., відео та фото звіти дають змогу об’єктивно оцінити належний рівень стану санітарії, техніки безпеки та
протипожежної сигналізації. Приміщення навчальних корпусів і гуртожитків забезпечені вогнегасниками,
гідрантами, планами евакуації та обладнане всім необхідним для комфорту студентів з особливими потребами
(пандуси, стоянка, туалети). Переконливим фактом турботливого ставлення до викладачів та студентів є
встановлення в кожному комп'ютерному класі іонізатора повітря. ЗВО дотримується всіх протиепідемічних правил,
створенні усі умови для мінімізації ризику інфікування.

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

ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної підтримки здобувачів у ході навчання з метою реалізації ними
індивідуальної освітньої траєкторії. Унікальною розробкою експертна група вважає розроблений Web-додаток до
АСУ ЗВО, який дозволив КНУ відмовитися від багатьох паперових документів. Здобувачі (Кошова К.М., Гусак А.С.,
Доненко О.О., Омельченко Д.С.) та представниками студентського самоврядування (Тіщенко О.C., Осокіна В.С.,
Кліменко К.В.) в ході зустрічі з експертною групою розповідали, що отримали можливість через дану систему
ознайомитися з банком і анотаціями вибіркових дисциплін, а потім здійснити їх вибір з авторизованих акаунтів
(http://asu1.knu.edu.ua). Також механізм використання такої інформаційно-організаційної системи безпосередньо
був продемонстрований в ході відвідування КНУ експертом Фесенко В.В, та міститься у файлі відеозапису. Крім того,
в ході зустрічей зі здобувачами та НПП було отримано підтвердження про ефективну консультаційну підтримку в
освітньому процесі, яку здійснюють викладачі та адміністрація ЗВО.). Кожен здобувач має в «АСУ ЗВО» власний
електронний кабінет, де мають можливість дивитися розклад, власну успішність, інформацію про форми
контрольних заходів, проміжну атестацію та критерії оцінювання, а також здійснювати особистий вибір дисципліни,
включаючи до індивідуальних навчальних планів та рівнів освіти.

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

По даній ОП особи з особливими потребами на даний час не навчаються. Проте ЗВО у разі запиту з боку таких осіб
готовий забезпечити усі умови для їх комфортного перебування в приміщеннях університету. Зокрема, в КНУ для
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забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами розроблено Порядок супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного
університету http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf . В 2019 році КНУ розробив проєкт «Пандус головного
входу навчального корпусу No 1 КНУ з наметом по вул. В. Матусевича, 11», який знаходить на стадії реалізації.
Доступ до об’єктів університету наведено в додатку 4 відповіді ЗВО на запит експертної групи. Крім того, в рамках
ОК Соціальна відповідальність зі здобувачами, що навчаються на ОПП проводиться бесіда щодо сприйняття через
емпатію проблем осіб з особливими потребами.

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

За свідченнями здобувачів в університеті випадків звернень щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі
пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було. КНУ проводить
проактивні заходи з уникнення таких ситуацій. Фахівець з психологічною освітою у разі звернень готовий надати
відповідні консультації. В університеті є електронні (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry ) та паперові скриньки
довіри (на кожному факультеті).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. ЗВО веде свою фінансово-економічну діяльність прозоро. 2. Комп'ютерні класи обладнанні сучасної технікою, що
дозволяє підвищити якість сприйняття навчального матеріалу за допомоги хмарних технологій та систем штучного
інтелекту. 3. КНУ активно залучає для покращення матеріально-технічної бази спонсорську допомогу та грантові
кошти. Зокрема ауд.345, облаштована за спонсорської допомоги Метінвест та Hetes. Також, за підтримки Метінвест
та Криворізької фундації майбутнього створено навчально-науковий центр Siemens Industry 4.0, де представлена
цифрова модель виробництва і можливість її дослідити через віртуальний світ. 4. Web-додаток до АСУ ЗВО суттєво
спростив адміністрування освітнього процесу та процес реалізації індивідуальної освітньої складової здобувачами
ОПП. Його наявність характеризує інноваційність діяльності ЗВО. 5. КНУ проводить проактивні заходи щодо
уникнення конфліктних ситуацій.

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

Експертна група не встановила слабких сторін та недоліків за Критерієм 7

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма в повній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 7.1-7.6: фінансові та
матеріально-технічні ресурси достатні для забезпечення досягнення визначених освітньою програмою цілей та
програмних результатів навчання; в навчальних корпусах є 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; освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів
вищої освіти. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (кращих практик) та їх контексту, такі чинники, як
принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, вплив кращих практик на
відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення,
експертна група вважає можливим стверджувати про повну (зразкову) відповідність освітньої програми критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Експертна група встановила наявність системи внутрішнього забезпечення якості ОП. Забезпечення якості освітніх
програм регулюється низькою нормативних документів, затверджених Криворізьким національним університетом
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf, http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf ). Експертна група засвідчує, що у вказаних документах системно
прописані процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

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.

Керівництво університету тісно співпрацює з органами студентського самоврядування, що регулюється Положенням
про студентське самоврядування КНУ (http://www.knu.edu.ua/students-ke-samovryaduvannya/normatyvna-baza). Під
час зустрічі із здобувачами та представниками органів місцевого самоврядування було встановлено, що вони
залучаються до перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Представники студентського
самоврядування є членами Вченої ради університету, відповідно вони долучені до обговорення освітньої програми
під час затвердження та процедур забезпечення якості освіти. Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ
здійснює низьку опитувань для студентів. Перелік опитувань розміщено на сайті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/anketuvannya-studenti). Опитування є
важливим джерелом інформації про виявлення недоліків як організації освітнього процесу, так і опитування
здобувачів щодо змісту ОП. Опитування проводиться в цілому по ЗВО. Крім того, здобувачі зазначили, що
висловлюють свої побажання щодо покращення ОП та діяльності Університету в цілому за допомогою «Скриньки
довіри», яка розташована біля деканату ЕтаУБ та на сайті університету.

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

Експертною групою, встановлено, що ведеться активне залучення роботодавців до процесу забезпечення якості ОП.
Про це свідчить наявність рецензій на сайті кафедри ЕОУП (https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076/stakeholder-
reviews). Представники роботодавців, внесли пропозиції щодо необхідності детального вивчення специфіки
інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств ГМК, які було враховано в програмних
результатах навчання (https://drive.google.com/file/d/1Z5kkh1D4cPdPVEk205UChTavivMDcz_0/view). Крім того,
представники роботодавців залучаються до проведення занять, а також забезпечують проходження здобувачами
практики. Формою урахування інтересів роботодавців за ОПП є щорічне проведення на базі КНУ «Ярмарок
вакансій» та Дня відкритих дверей.

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

Експертною групою, встановлено, що на даній ОП ведеться практика збирання та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху і траєкторій працевлаштування випускників. Історії успіху випускників кафедри ЕОУП
представлена на сайті у відповідному розділі, яке розташовано на сайті (https://eoup.knu.edu.ua/graduates). Під час
зустрічі із випускниками, а саме з Гладуш В.О. (менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів у АТ КБ
«Приватбанк») та Ільченко Ю. Ю. (завідувач канцелярії Криворізького ліцею-інтернату з ПВФП «ДОР»),
встановлено, що випускники здобули під час навчання на даній ОП достатній рівень компетентностей та
програмних результатів, які наразі застосовують у своїй професійній діяльності. Про це свідчать рецензії на
випускників, що розміщені на сайті кафедри ЕОУП (https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076/alumni-reviews).

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

Система забезпечення якості освіти вчасно реагує на виявлені недоліки в освітній діяльності, а саме ЦЗЯВО
проводить аналіз її актуальності, обговорює зміст освітніх компонент ОПП, яка регулюється нормативно-правовими
документами КНУ та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Звіт про виконання завдань Центром забезпечення якості вищої
освіти за 2019/2020 н.р. розташовано на сайті КНУ (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-
vyshhoi-osvity/plan-roboty-centru).
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги
під час удосконалення освітньої програми, немає, але для вдосконалення ОПП було використано зауваження та
пропозиції попередньої акредитації спеціальності 051.

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

Наявність сформованої культури якості на даній ОП, так і в цілому в університеті, яка регулюється Положення про
моніторинг якості освіти та освітньої діяльності КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Кожний
структурний підрозділ зазначеного закладу вищої освіти чітко розуміє свою роль та значення у процесі
забезпечення якості. Наприклад, думка здобувачів вищої освіти враховується через студентське самоврядування на
Вченій раді факультету, залучення до засідань відповідної кафедри та за допомогою опитувань. Студенти,
навчально-педагогічні та адміністративні працівники залучені до постійного вдосконалення освітньої програми. В
Університеті дійсно відчутна атмосфера доброзичливості та студентоцентрованості

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. В процесах внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти беруть участь усі учасники освітнього
процесу, роботодавці та академічна спільнота. Чинною документацією ЗВО регламентує забезпечення якості
освітніх програм. 2. Експертна група відмічає, що в КНУ функціонує внутрішня система забезпечення якості ОП. 3.
Під час інтерв’ювання з випускниками, було встановлено, що в університеті сформована культура якості, яка сприяє
розвитку особистості здобувача вищої освіти та набуттю ним умінь та компетенцій, що вимагає від нього ринок
праці.

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

1. Експертна група зазначає, що на даній ОП слабо реалізована можливість залучення роботодавців до перегляду та
покращення змісту ОП. Рекомендації: підвищити рівень залучення роботодавців до перегляду та покращення змісту
ОП. Рекомендується періодично проводити фокус-групи і включати представників роботодавців до груп
розробників ОП із зазначенням їх у групі розробників. 2. Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ здійснює
низьку опитувань для студентів, але на сайті не розміщено анкети опитувань та тільки частково розміщено
результати проведених опитувань. Рекомендації: забезпечити розміщення на сайті ЗВО анкет опитувань та
результатів опитування.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 8.1-8.7: сформовано
культуру якості та відбувається постійне вдосконалення процедур моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми; наявне залучення представників роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми та
інших процедур забезпечення її якості; існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик,
слабких сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування
контексту та позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та
наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про
наявність загалом відповідності освітньої програми критерію 8 при наявності недоліків, що не є суттєвими.
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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.

Моніторинг сайту ЗВО демонструє чітку структуру та наявні розроблені положення, правила та процедури, які
регулюють освітній процес. Нормативна база ЗВО знаходиться у публічному доступі
((http://www.knu.edu.ua/normatyvnabaza). Документи, що стосуються ОП, знаходяться на сайті кафедри
(https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076). Права та обов’язки учасників освітнього процесу чіткі і зрозумілі, прописані
у Положенні про організацію освітнього процесу у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Статуті
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), а також Правилами внутрішнього розпорядку КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF). Усі учасники освітнього процесу дотримуються правил і процедур,
що містяться у вищезазначених нормативних документах, під час реалізації освітньої програми.

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.

Експертна група засвідчує, що на офіційному сайті кафедри ЕОУП оприлюднено освітні компоненти обов’язкових та
вибіркових дисциплін, навчальний план, рецензії, освітньо професійну програму, відгуки випускників (
https://eoup.knu.edu.ua/specialty/076). Під час бесід із стейхолдерами було з’ясовано, що ЗВО в зазначений термін
оприлюднює на своєму веб-сайті відповідний проєкт з метою одержання зауважень та пропозицій заінтересованих
сторін.

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.

Експертна група засвідчує, що освітня програма є у вільному доступі, та розташована на сайті кафедри ЕОУП, в якій
прописано цілі, програмні результати навчання та компоненти
https://drive.google.com/file/d/1Z5kkh1D4cPdPVEk205UChTavivMDcz_0/view . Зазначена інформація на сайті в
повному обсязі задовольняє вимогу поінформованості щодо вступу на обрану програму, цілей, очікуваних
результатів та освітніх компонентів. Інформацію оприлюднено вчасно, в обсязі, достатньому для інформування
відповідних стейкхолдерів та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Експертна група відмічає взірцевий характер доступності та публічності всіх правил і процедур, які регулюють
права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у сукупності певних Положень та
нормативних документів КНУ, розміщених на сайті університету. 2. В ЗВО впроваджено електронне освітнє
середовище «АСУ ЗВО» (http://asu1.knu.edu.ua), а також є мобільний додаток «АСУ ЗВО», що в свою чергу є
інноваційним підходом до забезпечення доступу учасників освітнього процесу до точної та достовірної інформації
щодо розкладу, власної успішності, інформації про форми контрольних заходів, проміжну атестацію та критерії
оцінювання, а також інформацію про освітню програму.

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

Експертна група не встановила слабких сторін та недоліків за Критерієм 9 .

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 9.1-9.3: розроблено та
затверджено норми та правила, які визначають права, обов’язки всіх учасників освітнього процесу КНУ. Дані
правила є у вільному доступі на веб-сайті. КНУ реалізує заходи щодо своєчасного оприлюднення освітньо-
професійної програми, її компонентів, які містять інформацію про цілі, заплановані результати навчання,
інформаційне забезпечення, методи навчання та оцінювання рівня досягнення запланованих результатів навчання.
Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін та позитивних практик) та їх контексту, такі
чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та позицій стейкхолдерів, відносний
вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на
вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність повної (зразкової) відповідності
освітньої програми критерію 9.

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.

Члени експертної групи вперше взяли участь у змішаній формі акредитації, у зв'язку з чим вирішили надати відгук
щодо ефективності зазначеної форми. На погляд ЕГ змішана форма проведення акредитації суттєво не покращує
роботу експертної групи і не дає змогу отримати більший ефект, ніж при застосуванні дистанційної форми
акредитації. Присутність одного з членів ЕГ у ЗВО з включеною камерою на телефоні дає такий самий результат, що
і демонстрація відео з телефона будь-якого представника ЗВО в режимі реального часу. Зауважимо, що фактично
його присутність необхідна тільки на 40-60 хвилин, а необхідність пересування у другий день проведення
акредитації займає більше часу (3-4 години тільки в один бік) та сил експерта, які він може використати на користь
справі. Не заперечуючи можливість використання змішаної форми акредитації, просимо Національне агентство
співставити трудомісткість та реальний ефект від запровадження зазначеної форми. На погляд ЕГ, і звичайна
виїзна, і повністю дистанційна форма проведення акредитації є достатньо ефективними і не потребують
модифікації.

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 A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність A
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Рєпіна Інна Миколаївна

Члени експертної групи

Фесенко Валерія Валеріївна

Троян Владислава Ігорівна
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