
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29206 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 263 Цивільна безпека

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

03.11.2020 р. Справа № 0313(ПГ2)/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 26 "Цивільна
безпека" у складі:

Ключка Юрій Павлович – головуючий,

Бєліков Анатолій Серафімович,

Бугайчук Костянтин Леонідович,

Голінько Василь Іванович,

Данова Карина Валеріївна,

Карабин Василь Васильович,

Кацан Любов Олексіївна,

Олена Тихонова,

за участі запрошених осіб:

Проректор Чубаров Владислав Анатолійович – представник ЗВО,

Лапшин Олександр Олександрович – гарант ОП,

Бородіна Наталія Анатоліївна – керівник експертної групи,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 29206

Назва ОП Цивільна безпека

Галузь знань 26 Цивільна безпека

Cпеціальність 263 Цивільна безпека

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 5, Проти – 2

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Проектування та цілі освітньої програми для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти зі
спеціальності 263 «Цивільна безпека» корелюють з місією та стратегію закладу вищої освіти, сприяють досягненню
програмних результатів навчання та відповідають вимогам першого критерію з недоліками, що не є суттєвими.

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

Стейкхолдери залучаються до процесу обговорення розвитку ОП. ОП знайшла широку підтримку серед фахівців у
царині охорони праці. Водночас, серед рецензентів ОП немає представників Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, інших фахівців цивільного захисту.

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

Регіональний та галузевий контексти враховано.

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

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

ОП відповідає Національній рамці кваліфікацій для восьмого кваліфікаційного рівня.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма у цілому за обсягом і змістом сприяє формуванню необхідних компетентностей у здобувачів вищої
освіти і дає змогу досягти заявлених цілей і програмних результатів навчання. Проте, підготовка здобувачів
відповідно до здобутого ними фаху на бакалаврському рівні та створення двох варіантів ОП обсягом 90 (для
бакалаврів за спеціальністю 2 6 3 «Цивільна безпека») та 120 кредитів ЄКТС (для бакалаврів за іншими
спеціальностями) не може здійснюватися у рамках однієї освітньої програми.

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

Зміст освітньої програми, з одного боку, має чітку структуру, освітні компоненти, які включені до освітньої програми,
складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають змогу досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. З іншого боку, зазначена проблема двох варіантів ОПП призводить до того, що ряд
обов'язкових дисциплін не відображені в матриці ОПП, не надають додатково жодних компетентностей та результатів
навчання.

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

Зміст О П «Цивільна безпека» в цілому відповідає предметній галузі заявленої д л я н е ї спеціальності. Освітні
компоненти відповідають об’єкту вивчення і враховують наукову, теоретичну т а практичну підготовку здобувачів за
даною спеціальністю та рівнем освіти.

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

Структура освітньої програми скоригована у 2019 р. формально виконує умови до мінімального відсотка (25%)
вибіркових дисциплін та у цілому спрямована на створення умов для формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів вищої освіти. Втім, у ОП зустрічаються блоки дуже близьких за суттю дисциплін. Наприклад:
"Прогнозування стану охорони праці на об’єктах промислових підприємств" та "Планування заходів з охорони праці
на промислових підприємствах"; "Моніторинг та оцінка небезпечних зон виробничого середовища" та
"Спостереження та визначення небезпек виробничих процесів." Дослідження силабусів вибіркових дисциплін
показало, що ряд силабусів мають повністю однаковий зміст, що не є прийнятним.

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

Освітня програма передбачає практичну підготовку та забезпечує здобувачам вищої освіти отримання відповідних
компетентностей.

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

ОП створює умови для формування здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) лише у обов'язковій
компоненті для здобувачів, які мають ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з
інших спеціальностей та здебільшого у обов'язковій компоненті для здобувачів, я к і мають ступінь бакалавра зі
спеціальності 263 «Цивільна безпека».

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

Професійний стандарт зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», на момент акредитації, відсутній.

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

Фактичне навантаження здобувачів у цілому відповідає нормативним вимогам, допомагає досягати цілі ОП та здатне
забезпечити досягнення програмних результатів навчання.

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

За ОП, що акредитується, дуальна форма освіти не застосовується.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила вступу до ЗВО, які оприлюднені на сайті, забезпечують доступ до необхідної інформації, не містять
дискримінаційних положень, але окремих частинах не регламентують окремі питання вступу. Зокрема, Освітньо-
професійна програма "Цивільна безпека" передбачає різні терміни навчання (1 р. 4 міс. та 1 р. 10 міс.) для здобувачів,
які мають освітній рівень бакалавра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» та для здобувачів, які мають рівень
бакалавра за іншими спеціальностями. Ці особливості не відображено у Правилах прийому Криворізького
національного університету (додаток 1). Правила прийому Криворізького національного університету (Додаток 3.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) не містять чіткого переліку споріднених спеціальностей ОС бакалавра, а містять
фразу "Інші спеціальності".

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують її особливості.

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

ЗВО розроблено відповідну нормативну базу для визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Ці документи є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

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

Визнання результатів навчання неформальної освіти розповсюджується виключно на обов’язкові компоненти ОП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Технології навчання на ОП базуються н а засадах студентоцентрованого т а компетентністного підходів, а також на
основі партнерства, самоосвіти, інтеграції навчальної і наукової діяльності, самореалізації здобувача вищої освіти.
Система дистанційної освіти базується на платформі G Suite, яка забезпечує зворотній зв'язок студента з
викладачами. ЗВО успішно працює над забезпеченням академічної свободи здобувачів освіти та НПП.

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

Робочі навчальні програми дисциплін та силабуси дозволяють надати студентам вичерпну інформацію стосовно
організації навчання за кожною дисципліною. Інформаційні ресурси ЗВО дозволяють студенту отримувати повну
інформацію про навчальний процес.

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

Існує позитивна практика залучення студентів до наукової роботи, участі у наукових заходах, створенні продуктів
інтелектуальної власності. Результати наукових досліджень викладачів т а здобувачів кафедри успішно впроваджені
на підприємствах регіону. Водночас, не знайдено інформації щодо участі студентів у міжнародних освітніх та
наукових проєктах, подачі заявок на міжнародні гранти тощо.
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4.4 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст навчальних дисциплін щорічно оновлюється відповідно до потреб та тенденцій ринку праці та рекомендацій
викладачів та роботодавців.

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

ЗВО спрямовує свою діяльність до організації академічної мобільності студентів та інших учасників освітнього
процесу.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Перевірка досягнень здобувачів вищої освіти програмних результатів навчання здійснюється за допомогою прозорих
процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях оцінювання.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на
момент акредитації був відсутній. Підсумковим результатом навчання магістрів є виконання освітньо-професійної
програми, опублікованих за результатами досліджень наукових праць, апробація результатів на наукових
конференціях, кваліфікаційна робота.

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

Здобувачі вищої освіти інформовані про правила проведення контрольних заходів та порядок оскарження і
урегулювання конфліктів.

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

Політика т а процедури у З В О щодо академічної доброчесності є чіткими і зрозумілими. Здобувачі освіти добре
знають про неприпустимість плагіату та менше про інші вимоги дотримання академічної доброчесності (фабрикація,
фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання).

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Науково-педагогічні кадри, які забезпечують підготовку за ОП, мають відповідну кваліфікацію і здійснюють належне
науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

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

Процедури добору викладачів є прозорими та публічними.

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

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу за ОП.

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

ЗВО залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків. Зокрема, з питань інтелектуальної власності, цивільного
захисту, психологічної підготовки.

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

У ЗВО діє система підвищення кваліфікації, стажування викладачів у вітчизняних та закордонних установах-
партнерах університету. У ЗВО діє Центр безперервної освіти до основних завдань якого відносять підвищення
кваліфікації (компетенції) з актуальних напрямів науки, техніки і економіки та атестація викладачів з вільного
володіння державною мовою.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО впроваджує систему морального та матеріального заохочення.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма та освітня діяльність для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальності 263 «Цивільна безпека» загалом відповідає критерію 7 з окремими недоліками. Наявні фінансові та
матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення освітньої програми в цілому дозволяють
забезпечити досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

Доступ до об’єктів матеріально-технічного забезпечення та інформаційних ресурсів (бібліотека, сайт, електронна
система АСУ ЗВО, платформа G Suite) для студентів та викладачів є безкоштовним.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП.

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

Освітня підтримка здобувачів забезпечується роботою випускової кафедри, деканату, профспілкою студентів.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою
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З В О впроваджує заходи д л я забезпечення зручності т а комфортності перебування в Університеті особам з
обмеженими можливостями, щ о потребують допомоги. Водночас, правила прийому н е містять інформації щодо
фактичної можливості навчання, у тому числі за даною ОП, осіб з особливими потребами.

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

Відповідними положеннями передбачено порядок врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією. Для
попередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: соціально-
психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів вищої освіти, спрямоване на вивчення рівня
конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності та інших характеристик; проведення заходів виховного
характеру з питань попередження протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності. В Університеті
розроблено т а н а д а н о у відкритому доступі Пам’ятку щ о д о попередження та профілактики корупційних
правопорушень у Криворізькому національному університеті та План заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік.
Водночас, у ЗВО відсутні документи, які регулюють питання протидії булінгу (цькуванню) боротьби і з сексуальними
домаганнями, гендерним насильством, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО розроблені політика та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, які вдосконалюються. В той
же час наявність двох варіантів ОП обсягом 90 (для бакалаврів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека») та 120
кредитів ЄКТС (для бакалаврів за іншими спеціальностями) вказує на суттєвий недолік.

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

Політика Університету щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спрямована н а формування циклу
безперервного вдосконалення, сприяння транспарентності функціонування закладу, створення такої культури якості,
в якій усі внутрішні стейкхолдери беруть на себе відповідальність за якість і залучені д о забезпечення якості н а всіх
рівнях закладу.

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

Д о процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості залучені
здебільшого практичні фахівці з охорони праці. Інформація про залучення фахівців цивільного захисту до перегляду
освітньої програми не надана.

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

У ЗВО функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який об'єднує випускників всіх
факультетів ЗВО т а сприяє працевлаштуванню молодих фахівців. Існує практика щорічного проведення зустрічей
випускників, у рамках яких проводиться їх опитування з питань працевлаштування та кар’єрного зростання.

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

ЗВО вживає заходи щодо підвищення ефективності внутрішньої системи забезпечення якості. Систематично
проводиться роз’яснювальна робота і з здобувачами вищої освіти щодо академічної доброчесності, анкетування,
аналіз нормативної бази, успішності здобувачів та інше. Разом з цим в Університеті не в достатній мірі опрацьовані і
впроваджені механізми виявлення недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми та
вчасного реагування на них.

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

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

ЗВО вживає заходи до постійного підвищення культури якості шляхом врахування думки усіх внутрішніх і зовнішніх
стейкхолдерів на всіх етапах розробки та оновлення освітньої програми.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

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

Сайт ЗВО містить як діючий варіант ОП, так і проєкт ОП на 2020 р., інші проєкти документів. Є докази обговорення
та змін до ОП за участю роботодавців.

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

Інформація про реалізацію та зміст освітньої програми є прозорою, зрозумілою, доступною та надається в
необхідному обсязі здобувачам вищої освіти та іншим стейкхолдерам.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендуємо налагодити тіснішу співпрацю з представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
іншими фахівцями цивільного захисту та забезпечити можливість їхньої участі у перегляді ОП. Виходячи з
регіональних особливостей (домінування гірничої галузі промисловості) рекомендуємо розширити співпрацю з
вітчизняними та налагодити тісну співпрацю з закордонними науковими та навчальними закладами гірничого
профілю.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендуємо переглянути структуру і зміст освітньої програми у частині вибіркових дисциплін у напрямі
збільшення можливостей реалізації формування індивідуальної освітньої траєкторії та не допускати дублювання
змістових модулів у різних дисциплінах. Невідкладно переглянути ОПП та встановити єдині вимоги щодо кількості
кредитів на дану ОПП. Рекомендуємо при перегляді ОПП мінімізувати вибіркові дисципліни в першому семестрі так
я к здобувач вищої освіти ще не в повній мірі може проводити вибір необхідних компонент для своєї практичної
діяльності.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендуємо: усунути розбіжності у Правилах прийому (додаток 1) та ОПП "Цивільна безпека"; розширити
можливості визнання результатів навчання неформальної освіти н а вибіркові компоненти ОП; забезпечити
індентичність змісту україномовної та англомовної версій сайту ЗВО у частині правил прийому та умов вступу до ЗВО;
деталізувати правила вступу в аспекті відображення у них інформації щодо умов навчання осіб з особливими
потребами; визначити перелік споріднених спеціальностей ОС бакалавра для вступу у магістартуру (Додаток 3).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендуємо: стимулювати участь студентів у міжнародних освітніх та наукових проєктах, подачу заявок на
міжнародні гранти; удосконалити нормативну базу у частині використання у повному обсязі Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи т а ї ї ключових документів та інструментів відповідно д о вимог Довідника
користувача ЄКТС 2009 р.; розглянути можливість створення репозитарію ЗВО, де у відкритому доступі можна буде
ознайомитись з науковоми та навчально-методичними здобутками викладачів Університету.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендуємо: удосконалити нормативну базу у контексті використання у повному обсязі Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи т а інструментів відповідно д о вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року;
посилити інформаційну роботу в ЗВО щодо питань академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендуємо розширити інформування про проведення конкурсів на вакантні посади.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Рекомендуємо: розробити т а надати у вільному доступі документи, я к і регулюють вирішення питання протидії
булінгу (цькуванню) боротьби і з сексуальними домаганнями, гендерним насильством, у т о м у числі, сексуальні
домагання на робочому місці та в освітньому процесі; встановити чіткі правила щодо можливості навчання та роботи
о с і б з особливими потребами; розглянути можливості забезпечення вільного доступ д о мережі WI- FI у всіх
приміщеннях ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо: долучити до процесу перегляду ОП фахівців з цивільного захисту; удосконалити нормативну базу
Університету в частині визначення системи внутрішнього забезпечення якості освітніх програм т а освітньої
діяльності і механізмів ї ї забезпечення; посилити серед здобувачів в и щ о ї осв іти та представників органів
студентського самоврядування роз’яснювальну роботу щодо ї х прав т а можливостей в процедурах розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, після чого безпосередньо залучити ї х до
цих процедур; розглянути можливість впровадження системи управління якістю відповідно д о ДСТУ 1509001:2015
«Системи управління якістю. Вимоги» /ISO 9001:2015/.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо: удосконалити процедури розгляду документів З Н О ш ляхом прописання ч ітких процедур у
відповідних документах ЗВО; розширити інформацію про ОП на сайті Університету та сторінці факультету;
доповнити сторінку «Вступнику» інформацією про ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

КЛЮЧКА ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
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