
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 29206 Цивільна безпека

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 263 Цивільна безпека

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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Шароватова Олена Павлівна, Олексишина Марина Олександрівна,
Туровська Галина Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 15.09.2021 р. – 17.09.2021 р.

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

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

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/tEcLE4U

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальне враження про освітню програму «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі –
освітня програма або ОП), яка реалізується в Криворізькому національному університеті (КНУ або Університет), є
позитивним. Освітня ОП «Цивільна безпека» є затребуваною на регіональному ринку праці; враховує інтереси
стейкґолдерів; узгоджується із місією та стратегією розвитку ЗВО; відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для другого рівня вищої освіти, її освітні компоненти дозволяють набути визначені нею
компетентності та програмні результати навчання; має достатній рівень матеріально-технічних ресурсів і
забезпечена людськими ресурсами, що в цілому дозволяє реалізувати на досить високому рівні освітній процес.
Результати акредитаційної експертизи засвідчили, що освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає усім
Критеріям акредитації. Висловлені зауваження не носять системного характеру і більшою мірою є порадами із
подальшого вдосконалення освітньої програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітня програма «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти зорієнтована на підготовку
висококваліфікованих фахівців для вирішення проблем і завдань у сфері цивільної безпеки на промислових
підприємствах гірничо-видобувної, металургійної, будівельної та транспортної галузей Криворізького регіону, на
яких зосереджено потенційно небезпечні об’єкти різної категорії та потужності, і в цьому полягає її унікальність.
Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, потреб ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних
та іноземних освітніх програм. Заклад вищої освіти на досить високому рівні забезпечує поєднання навчання і
досліджень під час реалізації освітньої програми, що пояснюється наявністю на кафедрі трьох наукових шкіл.
Результати наукових досліджень використовуються на підприємствах Криворізького регіону та в інших
промислових центрах України (ПАТ «Кривбасзалізрудком», ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ
«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ін.). Серед позитивних практик слід відмітити організацію
практичних і лабораторних занять на виробництві з метою вирішення конкретних практичних задач з
використанням матеріально-технічної бази підприємства, лабораторних приладів для дослідження та практичного
досвіду провідних фахівців підприємства. Керівництво ЗВО оперативно реагує на виявлені недоліки, у тому числі і
по системі внутрішнього забезпечення якості, про що свідчить розробка та затвердження «Плану заходів щодо
забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному університеті на 2020-2025 рр.», а також «Плану
заходів по реалізації рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна безпека», який був
розроблений з врахуванням попередніх рекомендацій експертної групи. ЗВО веде активну роботу щодо формування
цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності. При аналізі 9
Критеріїв експертною групою у цілому було визначено 18 сильних сторін та 31 позитивна практика, деякі з них
мають для ЗВО загальний характер.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкою стороною ОП є мала кількість здобувачів, хоча ліцензований обсяг складає 50 осіб на рік (наказ № 17-л від
11.02.2021 р.), тому необхідно вжити заходів щодо стабілізації обсягів ОП і подальшого її розвитку шляхом участі
науково-педагогічних працівників кафедри в міжнародних наукових та освітніх проєктах; впровадження практики
викладання навчальних дисциплін ОП англійською мовою, що розширить можливості для набору та академічної
мобільності; продовження залучення професіоналів-практиків в галузі цивільної безпеки до підготовки здобувачів;
розширення співпраці з вітчизняними та закордонними науковими та навчальними закладами гірничого профілю.
Системна робота, яка проводиться в Університеті в цьому напрямку, дозволяє це зробити. Базуючись на визначених
у 9 Критеріях 1 слабкій стороні та 9 недоліках (вони не є суттєвими чи критичними), а також використовуючи
набутий досвід і сильні сторони та позитивні практики інших ЗВО, експертною групою в цілому надано 14
рекомендацій з удосконалення ОП, які представлені в розділі 4 цього звіту (за кожним Критерієм). Реалізація цих
рекомендацій дозволить ще більше покращити освітню програму, що акредитується, та освітній процес, який
реалізовано в ЗВО на достатньо високому рівні.

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:
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1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Аналіз нормативних документів КНУ, зокрема «Статуту Криворізького національного університету» (п. 2 Концепція
освітньої діяльності http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу
в Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), підтвердив, що при
формуванні цілей ОП були враховані вимоги нормативних документів ЗВО. Місію та стратегію Університету
визначено у документі «Стратегія розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 р.р.» (п. 2
Концептуальні засади стратегії розвитку університету http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Місією
Університету, як зазначено в документі, є: «підготовка конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної
компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного
використання науково-педагогічного й наукового потенціалу». ЗВО реалізує свою місію за допомогою досягнення
таких стратегічних цілей: утвердження Університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього
центру, розвиток інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності закладу, створення сучасної
інфраструктури та системи управління. Стратегія розвитку Університету враховує оптимізацію науково-технічних
рішень, соціальні зміни та ґрунтується на аналізі зовнішнього і внутрішнього середовищ, що, відповідно,
зорієнтовує на розвиток інноваційних підходів як у освітньому процесі, так і в галузі сучасних наукових досліджень.
Стратегічними напрямками розвитку Університету є: освітня діяльність, наукова діяльність, міжнародна діяльність,
інтернаціоналізація, становлення Університету як одного з лідерів дуальної освіти в Україні, діджиталізація,
інфраструктура та матеріально-технічна база, забезпечення якісного менеджменту управління, розвиток
студентського самоврядування, фінансова діяльність і соціальний захист, безпечність освітнього середовища для
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, організація освітнього процесу для осіб з особливими освітніми
потребами, інтеграція з суспільством. ОП має чітко сформульовані цілі, які узгоджуються з місією та стратегією ЗВО,
що сприяє фаховій підготовці здобувачів за ОП «Цивільна безпека». Університет має ліцензію на здійснення
освітньої діяльності в галузі цивільної безпеки зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за другим рівне вищої освіти
(Наказ МОН № 17-л від 11.02.2021 (https://cutt.ly/BEuQoQJ)). ОП готує фахівців до діяльності у сфері «регульованих
професій» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0502-20#Text). За результатами проведеної акредитаційної
експертизи ОП «Цивільна безпека» у 2020 р. було змінено розділ «Придатність до працевлаштування», зокрема
видалено професії «Інженер з безпеки руху» (код КП 3152), «Начальник відділу організації безпеки дорожнього
руху» (код КП 1226.2), а у ОП 2021 р. «Інженер з техногенно-екологічної безпеки» (код КП 2149.2), що є більш
обґрунтованим з огляду на зміст освітніх програм.

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

Для оцінки даного підкритерію були проаналізовані такі документи: рецензії-відгуки провідних роботодавців на ОП
(провідного фахівця (з вентиляції) відділу ОП комбінату ПАТ «Кривбасзалізрудком» Галінського В.С.; технічного
директора ООО «Криворізька будівельна компанія» Куріловича С.П.; провідного інженера з ОП відділу ОП ПАТ
«Кривбасзалізрудком» Недвіги С.І.; менеджера з ОП (охорона праці на капітальному ремонті і будівництві) (робота
з підрядними організаціями) управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» Приходченка Д.В., провідного інженера відділу ОП ДВГРЗ ДСНС Шевченка В.І.); протоколи засідання
групи забезпечення (протокол № 1 від 28.09.2020 р.); протоколи засідання кафедри (№ 8 від 13.01.2020 р., № 4 від
28.10.2020 р., № 5 від 12.01.2021 р.); вченої ради гірничо-металургійного факультету (№ 5 від 30.10.2020 р., № 8 від
03.02.2021 р.); Вченої ради Університету (№ 3 від 03.11.2020 р., № 7 від 23.02.2021 р.), надані на запит експертної
групи (https://cutt.ly/CEyiJSq). Питання щодо залучення стейкґолдерів ставилися під час інтерв’ювання у
відповідних фокус-групах. Проведений аналіз дозволив встановити наступне: 1. Для врахування інтересів та
пропозицій здобувачів в Університеті з 2020 р. проводиться анкетування (https://cutt.ly/cEydax1;
https://cutt.ly/PEys5Bc), за результатами якого, зокрема, залучення до формування цілей та розробки ОП складає
40,0-42,5% здобувачів, надання конкретних пропозицій – 46,3-51,3%. Результати проведених опитувань здобувачів у
2019 р. мали вплив здебільшого на зміст навчання й викладання: до робочих програм (силабусів) були внесені
корективи щодо використання активних методів навчання. 2. Практичний досвід здобувачів заочної форми
навчання та випускників за ОП є основою для постійного вдосконалення ОК ОП з метою формування ширшого
кола професійних компетентностей. 3. Позиції та потреби заінтересованих сторін враховано введенням до циклу
професійної підготовки ряду навчальних дисциплін, зокрема: «Атестація та паспортизація робочих місць»,
«Системи контролю небезпечних і шкідливих виробничих факторів», «Організація пожежної безпеки підприємств».
4. Активна участь роботодавців у забезпеченні проведення практики здобувачів, що підтверджено договорами про
співпрацю (https://cutt.ly/wEyUIEj). 5. Для врахування інтересів та пропозицій роботодавців, які є більш активними
серед стейкґолдерів, проводяться різноманітні університетські заходи, зокрема міжнародні науково-технічні
конференції (https://cutt.ly/LEyQZdm); відкриті лекції; Ярмарок вакансій (https://cutt.ly/jEyQB9b), з 2021 р. –
Ярмарок кар’єри (https://cutt.ly/xEyQ9zL) в рамках заходу «Ярмарок кар’єри ЄС». 6. Створено умови для співпраці з
представниками інших вітчизняних та закордонних наукових установ і навчальних закладів, в тому числі й
гірничого напряму (https://cutt.ly/gEyQ5di; https://cutt.ly/WEyEDwr), що було підтверджено на онлайн-зустрічі з
Гарантом ОП та начальником відділу міжнародних зв’язків.

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.
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Аналіз контенту ОП, відомостей про самооцінювання, рецензій-відгуків роботодавців, результатів опитування
стейкґолдерів під час інтерв’ювання дозволив встановити наступне: 1. Цілі та програмні результати ОП добре
корелюють з Цілями сталого розвитку: Дніпро-2030 (https://cutt.ly/7WSl2Rj) та Стратегією регіонального розвитку
Дніпропетровської області на період до 2027 року (https://cutt.ly/PWSjIew). 2. Аналіз статистичних даних про НС та
аварії на території України (https://www.dsns.gov.ua/), стан виробничого травматизму (https://cutt.ly/6vKkb53),
розмірів пов’язаних із ними виплат Фондом соціального страхування України (https://cutt.ly/9vKzjiX) є свідченням
необхідності підняття рівня цивільної безпеки на діючих підприємствах на якісно новий рівень як для України в
цілому, так і Дніпропетровської області зокрема, що зумовлює актуальність та підвищення попиту на фахівців за
спеціальністю «Цивільна безпека». 3. Цілі та програмні результати навчання ОП сформовані як з усвідомленням
тенденцій розвитку спеціальності, так і ринку праці. Потреба у фахівцях з цивільної безпеки та охорони праці
підтверджується офіційними відкритими даними Дніпропетровського обласного центру зайнятості
(https://dnp.dcz.gov.ua/); інформацією, розміщеною на Інтернет-ресурсах з працевлаштування (rabota.ua, work.ua), а
також роботодавцями при інтерв’юванні. 4. Галузевий контекст враховано у плані визначення сучасних галузевих
пріоритетів, бачення процесу підготовки та подальшої професійної діяльності фахівців з цивільної безпеки, а також
їх ролі в справі забезпечення охорони життя та здоров’я працівників, цивільного захисту та техногенної безпеки на
потужних промислових підприємств гірничо-видобувної, металургійної, будівельної галузей Криворізького регіону,
на яких сконцентровано більшість ПНО, виробництв, обладнання та матеріалів. 5. За результатами оцінки
регіонального ринку праці наявна щорічна потреба у фахівцях за спеціальністю «Цивільна безпека» (підтверджено
Гарантом ОП та роботодавцями, зокрема Недвігою С.І.; врахування ОП регіональних потреб – Галінським В.С.). 7.
Зустріч з роботодавцями підтвердила інтерес підприємств та організацій Криворізького регіону до випускників ОП,
які працюють на підприємствах, на яких проходили практику. Роботодавці є зацікавленими у діловому
співробітництві з навчальним закладом (https://cutt.ly/nEy49Fh; https://cutt.ly/SWMw2by). 8. При формулюванні
цілей та програмних результатів навчання ОП було прийнято до уваги досвід подібних програм в інших закладах
вищої освіти України, зокрема: НТУ «Харківський політехнічний інститут», Запорізького національного
університету, НУЦЗУ, НТУ «Дніпровська політехніка», ЛДУ БЖД, – а також враховано досвід іноземних ОП: Edith
Cowan University (https://cutt.ly/mEyT8dv), Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
(https://cutt.ly/CEyT62V), Technicka Univerzita Ostrava (https://cutt.ly/nEyYyQF) (протокол засідання групи
забезпечення спеціальності 263 «Цивільна безпека» № 5 від 27.05.2020 р.).

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.

При проходженні акредитації ОП у 2020 р. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю ОП для другого
(магістерського) рівня був відсутній. ОП було розроблено відповідно до Тимчасового стандарту вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», затверджений Вченою радою Криворізького національного
університету (протокол № 5 від 30.01.2018 р.) і введений у дію наказом ректора від 30.01.2018 р. № 54, який
враховує вимоги Національної рамки кваліфікацій для восьмого кваліфікаційного рівня: знання та уміння/навички
забезпечуються комплексом дисциплін професійної підготовки, який формує професійні компетентності
майбутнього фахівця; комунікація, відповідальність і автономія забезпечуються вивченням дисциплін, які
формують загальні компетентності майбутнього фахівця (табл. 1). Програмні результати навчання за ОП підготовки
магістрів з цивільної безпеки відповідають результатам навчання Тимчасового стандарту вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за
спеціальністю 263 «Цивільна безпека. В умовах сьогодення (введення в дію наказом Міністерства освіти і науки
України від 22 жовтня 2020 року № 1291 Стандарту вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», (https://cutt.ly/0WANJyA))
було розроблено освітню програму 2021 р., зміст якої сприяє досягненню програмних результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти. Розбіжностей результатів навчання, сформульованих в ОП «Цивільна
безпека», з результатами навчання, наведеними у Стандарті вищої освіти, немає.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони. 1. Унікальністю освітньої програми є зорієнтованість на підготовку висококваліфікованих фахівців
для вирішення проблем і завдань у сфері цивільної безпеки на промислових підприємствах гірничо-видобувної,
металургійної, будівельної та транспортної галузей Криворізького регіону, на яких зосереджено потенційно
небезпечні об’єкти різної категорії та потужності. 2. ОП побудована з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності,
потреб ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних
освітніх програм, що визначило відповідні цілі ОП та програмні результати навчання. Позитивні практики: 1. У
зв’язку з відсутністю затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальність 263 «Цивільна безпека» для другого
(магістерського) рівня було розроблено Тимчасовий стандарт вищої освіти. 2. Створена система взаємозв’язків з
роботодавцями, яка, з метою удосконалення ОП, базується на постійній взаємодії.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Низька активність здобувачів вищої освіти у процесі проведення
моніторингу щодо їх задоволеності якістю надання освітніх послуг. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Провести
роз’яснювальну роботу зі здобувачами вищої освіти з метою зацікавлення їх до участі у процесі моніторингу щодо
якості надання освітніх послуг, що передбачає прийняття рішень щодо покращання підготовки майбутніх фахівців в
Університеті.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Криворізького національного університету,
також при проєктуванні та удосконаленні ОП її цілі та програмні результати навчання визначалися з урахуванням
досвіду аналогічних освітніх програм, позицій та потреб зацікавлених сторін, тенденцій розвитку спеціальності,
ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, ОП загалом
відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання, що в цілому свідчить про відповідність освітньої програми
Критерію 1.

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).

Загальний обсяг освітньої програми 2020 р. за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», відповідно до її змісту та
навчального плану, відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» (стаття 5, стаття 62)
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text), Тимчасовому стандарту вищої освіти за спеціальністю 263
«Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також «Положенню про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (п. 1.5, п. 1.6 http://www.knu.edu.ua/normatyvna-
baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces) і становить 120 кредитів ЄКТС: - загальний обсяг обов’язкових
компонентів згідно ОП складає 90 кредитів (75% від загального обсягу ОП у кредитах), з яких до обов’язкових
загальних компонентів відноситься 9 кредитів, а до обов’язкових професійних компонентів – 81 кредит; - загальний
обсяг вибіркових компонентів складає 30 кредитів (25% від загального обсягу ОП у кредитах). Проте щодо
послідовності затвердження ОП та навчального плану наявна невідповідність п. 5 статті 10 Закону України «Про
вищу освіту». У ОП 2021 р. така невідповідність не прослідковується. Загальний обсяг освітньої програми 2021 р.
відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» (стаття 5, стаття 10 (п. 5), стаття 62), Стандарту вищої освіти
за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/QEU6Tl8),
затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2020 р. № 1291, а також
«Положенню про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті».

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.

Аналіз освітньої програми, розміщеної на сайті Університету у розділі «Випускнику. Освітні програми»
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity), дозволяє зробити наступні
висновки: 1. В основу розроблення ОП покладено компетентнісний підхід з використанням ЄКТС. 2. Освітня
програма є змістовною і структурованою у контексті загального часу навчання. 2. Обов’язкові освітні компоненти
даної ОП у сукупності призводять до досягнення програмних результатів навчання. 3. Кожен програмний
компонент охоплений у повній мірі змістом програми. 4. Освітні компоненти складають єдину структурно-логічну
схему, де одні освітні компоненти є передумовами для вивчення інших, що забезпечує формування та розвиток
загальних і професійних компетентностей здобувачів за ОП. Вивчення ОП, аналіз матриці відповідності програмних
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (табл. 3 відомостей про
самооцінювання), а також освітнього процесу показали, що в цілому освітні компоненти дозволяють досягти
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заявлених цілей та програмних результатів навчання і ОП відповідає заявленим цілям та меті – ґрунтовній
підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері цивільного
захисту, виробничої та техногенної безпеки.

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

Аналіз ОП на предмет її відповідності Тимчасовому Стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна
безпека» для другого (магістерського) рівня вищої освіти показує, що перелік обов’язкових компонентів ОП
дозволяє здобувачеві набути компетентностей та досягти результатів навчання у повній відповідності з даним
Стандартом. Включення до освітніх компонентів навчальних дисциплін відповідає як зазначеному Стандарту вищої
освіти, так і специфіці об’єктів управління, які вивчають здобувачі у розрізі регіонального та галузевого контексту
(див. аналіз підкритерію 1.3). Вивчення освітніх компонентів, які враховують наукову, теоретичну та практичну
підготовки здобувачів вищої освіти за даною спеціальністю та рівнем освіти, дозволяє забезпечити освоєння об’єкта
вивчення освітньої програми. Таким чином, зміст освітньої програми повністю відповідає предметній області
визначеної для неї спеціальності.

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

Для оцінки даного підкритерію були проаналізовані: «Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті» (п. 6.4 https://cutt.ly/PEuT4VB), «Положення про формування
здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання»
(https://cutt.ly/qEuT9e2); «Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у
Криворізькому національному університеті» (https://cutt.ly/3EuTNdM); «Тимчасове положення про вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору студентами ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/AEuTZOX); ОП та навчальний план підготовки магістрів за ОП; індивідуальні плани здобувачів,
надані на запитом ЕГ (https://cutt.ly/CEyiJSq); силабуси вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/FWBlxJn),
регламентовані Положенням (п. 8 https://cutt.ly/PEuT4VB). Зіставлення результатів інтерв’ювання здобувачів,
студентського самоврядування, академічного та адміністративного персоналу, а також аналіз нормативних
документів, вказаних вище, дозволяє зробити висновок, що ОП і розроблені процедури дозволяють здобувачам
формувати індивідуальну освітню траєкторію. Вибір навчальних дисциплін здійснюється у межах, передбачених ОП
та навчальним планом, в обсязі, що становить 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС (30 кредитів), передбачених
для даного рівня вищої освіти. Якщо кількість здобувачів, які обрали навчальну дисципліну, є меншою за
встановлені в Університеті мінімуми, здобувачеві може бути запропоновано здійснити новий вибір. Банк вибіркових
дисциплін розміщений на головній сторінці вебсайту ЗВО (http://www.knu.edu.ua/), анотація дисципліни та її
силабус знаходяться у вільному доступі в системі АСУ «ЗВО», роботу якої ЕГ було представлено у формі
відеоінструкції (https://cutt.ly/qEiC2YJ). Вибіркова частина ОП в повному обсязі включається до індивідуального
навчального плану здобувача і є обов’язковою для вивчення. Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не
менше 3 кредитів, що відповідає Тимчасовому положенню (п. 1.10). Відповідно до навчального плану вивчення
вибіркових дисциплін починається для освітнього рівня «магістр» з першого курсу, що відповідає вимогам
нормативних документів ЗВО. Здобувачам надано право доступу до процедури обрання з особистого кабінету в
програмному комплексі АСУ «ЗВО» або шляхом письмової заяви до деканату з наданням переліку обраних за
відповідною процедурою дисциплін (п. 2 Положення https://cutt.ly/FEuYg5i). Як свідчать результати анкетування,
проведені у 2020-2021 рр. голосування за допомогою АСУ «ЗВО» щодо вибору дисциплін є доречним і зручним (82-
83,5%), а вибір дисциплін сприяє підвищенню якості освіти (86-91,1%). Індивідуальна освітня траєкторія здобувача
ОП формується, як було зазначено під час онлайн-зустрічі з викладачами і здобувачами, за рахунок навчальних
дисциплін за вибором, а також шляхом обрання бази практики, тем індивідуального завдання, розрахунково-
графічної, курсової та кваліфікаційної робіт.

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

Невід’ємною частиною освітнього процесу і обов’язковим компонентом ОП є практична підготовка здобувачів в
КНТУ, яка регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті» (п. 4.4 http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) й має на меті набуття здобувачем професійних
навичок та вмінь, оволодіння способами організації майбутньої професійної діяльності. Наразі йде процес
обговорення проєкту «Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів Криворізького
національного університету» (http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya). Зауваження та пропозиції до
проєкту приймаються до 30 вересня 2021 р. Зміст і послідовність практики визначається навчальною програмою
науково-технологічної практики; форма, тривалість та терміни проведення практики – навчальним планом і
відображається відповідно до графіка навчального процесу: 2 курс, 180 год, 4 тижні. Основною базою проходження
практики є промислові підприємства, науково-дослідницькі заклади згідно з укладеними договорами
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(https://cutt.ly/yEuZap0) та лабораторії кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Підбір баз практик
здійснюється з метою забезпечення виконання програми відповідного освітнього рівня. Співпраця з роботодавцями
координується Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), а також випусковою
кафедрою під час проведення відкритих лекцій, тематичних зустрічей, Ярмарку вакансій
(http://www.knu.edu.ua/novini/shukayemo-svoye-karyerne-shhastya), Ярмарку кар’єри (https://cutt.ly/xEyQ9zL),
узгодження планів та графіків проходження практики, підписання договорів (підтверджено під час інтерв’ювання у
різних фокус-групах). Під час практики, як було зазначено під час інтерв’ювання академічного персоналу,
роботодавців, здобувачів, поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з вивчених навчальних дисциплін,
відповідно до навчального плану, які будуть реалізовані у подальшій професійній діяльності, а також добирається
фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи. Аналіз відомостей про самооцінювання, перевірка
програми науково-технологічної практики, ознайомлення з договорами про проведення практики, звітами з
практики здобувачів, наданими на запит експертної групи (https://cutt.ly/LEuCFgW), а також опитування під час
онлайн-зустрічі зі стейкґолдерами підтверджують те, що практична підготовка здобувачів за даною ОП дозволяє у
повній мірі здобути визначені компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності.

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

Аналіз освітньої програми на предмет забезпечення набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills) показав
наступне. ОП містить перелік освітніх компонентів, зокрема: Цивільний захист, Ділова іноземна мова, Техногенна та
екологічна безпека в умовах господарської діяльності, Управління охороною праці, Організація пожежної безпеки
підприємств, – які дозволяють отримати програмні компетентності, що відображаються відповідними результатами
навчання. Соціальних навичок здобувачі набувають також під час практичної підготовки (науково-технологічна
практика), участі в конкурсах (https://cutt.ly/oEiDS3l), конференціях, семінарах на базі КНУ
(http://www.knu.edu.ua/konferencii) та інших установ (https://cutt.ly/5EiD7fT), що було підтверджено під час онлайн-
зустрічей, а також надано для підтвердження на запит експертної групи (https://cutt.ly/0EiG1uD). Набуттю
соціальних навичок (soft skills), як було зазначено під час інтерв’ювання академічного персоналу та здобувачів під
час онлайн-зустрічі, сприяють активні форми та методи навчання, методи колективного та інтегративного
навчання, зокрема: проблемна лекція (Цивільний захист, Організація пожежної безпеки підприємств, Управління
охороною праці, Техногенна та екологічна безпека в умовах господарської діяльності), робота в парах або малих
групах на практичних заняттях (Цивільний захист, Управління охороною праці, Організація пожежної безпеки
підприємств, Техногенна та екологічна безпека в умовах господарської діяльності), ділова гра (Ділова іноземна мова,
Управління охороною праці), мозковий штурм (Організація пожежної безпеки підприємств), аналіз конкретних
ситуацій, ситуаційних завдань (Цивільний захист, Управління охороною праці, Організація пожежної безпеки
підприємств, Техногенна та екологічна безпека в умовах господарської діяльності). Зокрема, Приходченком Д.В. –
менеджером з охорони праці (охорона праці на капітальному ремонті і будівництві) (робота з підрядними
організаціями) управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» –
було запропоновано врахувати при викладанні навчальних дисциплін професійної підготовки важливі для
підприємства навички та вміння: адаптація в нових ситуаціях, здатність працювати в команді, зокрема в умовах
невизначеності (протокол засідання групи забезпечення № 1 від 28.09.2020 р.). ОП створює умови для формування
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) не лише у обов'язкових компонентах, але й у вибіркових
(підтверджено під час інтерв’ювання академічного персоналу) та аналізу ЕГ силабусів з вибіркових дисциплін
(https://cutt.ly/hEiF7KP). Слід відмітити, що до переліку вибіркових компонентів для набуття здобувачами
соціальних навичок також були додані навчальні дисципліни не за даною спеціальністю, що враховує рекомендації
ЕГ, яка проводила акредитацію ОП у 2020 р. Дане твердження прослідковується навчальним планом 2021 р.,
наданим на запит експертної групи (https://cutt.ly/VEiGU00).

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

На даний момент професійний стандарт відсутній.

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.

Аналіз «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), навчального плану дозволив встановити наступне. Складовими
частинами навчального часу здобувача є: навчальний день, тривалість якого не більше 9 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалістю не більше 45 академічних годин, тривалість семестру визначається навчальним
планом (п. 6.2 Положення). Тривалість теоретичного навчання становить: 16 тижнів в осінньому семестрі та 18 – у
весняному семестрі. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових
аудиторних навчальних занять, є самостійна робота здобувача. У п. 4.3 Положення зазначено, що навчальний час,
відведений для самостійної роботи здобувача, повинен становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу
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навчального часу здобувача, відведеного для вивчення конкретної дисципліни (33,3-66,7%). ЕГ було з’ясовано, що
співвідношення аудиторної і самостійної роботи здобувачів за кожною навчальною дисципліною ОП знаходиться в
межах 60-73,3%, що зменшує діапазон відсоткової різниці, яка була представлена на акредитацію ОП у 2020 р., але
ще потребує корегування за верхнім рівнем відсотка відповідно до регламентованого Положенням – 66,7%,
зазначеним також у протоколі засідання робочої групи № 2 від 26.10.2020 р., наданим на запит ЕГ
(https://cutt.ly/FEasjyT). Перевищення норми часу для самостійної роботи прослідковується за окремими
навчальними дисциплінами, на вивчення яких відведено 120 год. Під час інтерв’ювання з фокус-групою здобувачів
різних курсів було відмічено відсутність скарг щодо надмірного навантаження та нестачі часу на самостійну роботу,
яка забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни. Також для малочисельних груп проводяться індивідуальні заняття – 20% від загального обсягу
аудиторного навчального часу, відведеного для вивчення навчальної дисципліни
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/30.pdf).

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.

У рамках освітньої програми «Цивільна безпека» підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не
здійснюється. Початковий етап реалізації концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в
Криворізькому національному університеті засвідчує запровадження навчальним закладом, відповідно до наказу
МОН від 15.10.2019 р. № 1296, можливості підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти шляхом
введення, окрім науково-технологічної практики, практики на підприємстві (індивідуальна робота здобувача)
(http://www.knu.edu.ua/dualna-osvita).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: 1. Освітня програма включає достатній перелік освітніх компонентів, що дозволяють отримати
програмні компетентності, які забезпечують набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills). 2. Освітній процес
має всі передумови для здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Позитивні
практики: 1. Дисципліни вільного вибору розміщуються у відкритому доступі на електронних ресурсах Університету.
Створено розділ банк вибіркових дисциплін, розміщений на головній сторінці вебсайту ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/); анотації дисциплін та силабуси знаходяться у вільному доступі на сайті Університету в
системі АСУ «ЗВО», що допомагає здобувачеві більш ефективно формувати індивідуальну освітню траєкторію. 2.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє у повній мірі здобути компетентності, необхідні у
подальшій професійній діяльності. 3. Здобувачі мають можливість отримати практичну підготовку за рахунок того,
що всі практики відбуваються на провідних промислових підприємствах Дніпропетровської області, а також за
бажанням мають змогу працевлаштуватися саме на цих підприємствах.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Послідовність затвердження ОП 2020 р. та навчального плану
відслідковує невідповідність п. 5 статті 10 Закону України «Про вищу освіту». 2. У навчальному плані в межах
кредиту часу наявне перевищення обсягу самостійної роботи для здобувачів за окремими навчальними
дисциплінами, на вивчення яких відведено 120 годин. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Переглянути
навчальний план у розрізі самостійної роботи для навчальних дисциплін, на вивчення яких відведено 120 годин,
дотримуючись регламентованої «Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті» (п. 4.3) норми навчального часу, відведеної для самостійної роботи здобувача. 2. У силабусах
вибіркових дисциплін дотримуватися відповідності норми часу згідно з навчальним планом та наступності при
вивченні навчальних дисциплін. 3. З метою набуття здобувачами фахових кваліфікаційних компетентностей
оптимізувати пошук місць проведення фахових практик для реалізації концепції підготовки фахівців за дуальною
формою здобуття вищої освіти в рамках освітньої програми «Цивільна безпека».

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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Визначена відповідність Критерію 2, оскільки: обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для другого рівня вищої освіти та Стандарту вищої освіти;
зміст ОП має чітку структуру та повністю відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності; освітні
компоненти ОП складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання; ОП і розроблені процедури дозволяють здобувачам формувати індивідуальну освітню
траєкторію; практична підготовка здобувачів за даною ОП дозволяє у повній мірі здобути визначені
компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності; ОП передбачає набуття здобувачами соціальних
навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. Вищезазначені недоліки не є критичними.

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 до Криворізького національного університету у 2021 році» (Правила прийому), оприлюднені на
сайті ЗВО у розділі «Вступнику» (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu), загалом чіткі і зрозумілі. За результатами
онлайн-зустрічі з відповідальним секретарем приймальної комісії встановлено, що Правила прийому щороку
переглядаються та оновлюються. Підтвердженням цього є врахування зауважень та рекомендацій акредитації,
проведеної у 2020 р. Правила прийому не містять дискримінаційних положень та враховують потребу в навчанні
внутрішньо переміщених осіб, передбачаючи для них особливі умови для вступу (https://cutt.ly/RElRTnI). Для цього
в Університеті діють освітні центри «Донбас-Україна» і «Крим-Україна» (http://www.knu.edu.ua/osvitni-centry-
donbas-ukraina-ta-krym-ukraina). Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на
навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання наведено у Додатку 1 до Правил прийому в КНУ у
2021 р. (https://cutt.ly/LElPb8D). З переліком спеціальностей у відповідності до ОП, в тому числі і спеціальністю
«Цивільна безпека» (ОП «Цивільна безпека»), та переліком конкурсних вступних випробувань для прийому на
навчання осіб, які вступають на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) для
здобуття освітнього ступеня магістра можна ознайомитись в Додатку 3 до Правил прийому в КНУ у 2021 р.
(https://cutt.ly/AElGEiz). Слід зазначити, що з 2021 року усі здобувачі магістерського рівня освіти вивчають освітні
програми протягом терміну 1 р. 4 міс., що враховує зауваження акредитації 2020 р. У разі подання документів на
участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Університет забезпечує відповідні умови
для проходження ними вступних іспитів та співбесід відповідно до «Положення про проведення співбесіди зі
вступниками до Криворізького національного університету» (https://cutt.ly/pElPBgU), що підтверджено під час
онлайн-зустрічей з адміністрацією ЗВО, здобувачами вищої освіти, представниками студентського самоврядування.
Для здобувачів вищої освіти – іноземців – наявна окрема сторінка «Навчання іноземних студентів» із Правилами
прийому на навчання (https://cutt.ly/EEzfjZn), яка розміщена на офіційному сайті відділу міжнародних зв’язків
(http://doir.knu.edu.ua/).

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

Програма вступних випробувань на навчання за ступенем «магістр» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (ОП
«Цивільна безпека») формується відповідно до «Правил прийому до Криворізького національного університету у
2021 році» (https://cutt.ly/TElFj0D), а також «Положення про організацію прийому на навчання вступників до
Криворізького національного університету для здобуття ступеня «магістр» у 2021 р.» (https://bit.ly/3zBmooa).
Відповідно до Положення особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня
бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), а також на основі ступеня «магістр» та
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) за умови
успішного проходження єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-mahistr). Вступні випробування проводяться у письмовій
формі (тестування) (п. 36 Положення). За ОП «Цивільна безпека» відповідно до Додатка 3 Правил прийому
(https://cutt.ly/AElGEiz) передбачено додаткове фахове випробування у формі співбесіди відповідно до «Програми
співбесіди для проведення додаткового випробування» (2021 р. https://cutt.ly/RElXPt7). Програма підготовки до
фахового вступного випробування за ступенем «магістр» (https://cutt.ly/lElZCMO) складена на основі робочих
програм дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з цивільної безпеки, що дозволяє не тільки оцінити
знання вступника, але й визначити глибину понять, його бачення подальшого розвитку науки і практики у сфері
цивільної безпеки, а також визначити можливий напрям цілеспрямованої наукової роботи для отримання
кваліфікації магістра з цивільної безпеки. Конкурсний бал за освітньою програмою розраховується відповідно до п.
57 Положення (КБ = К1*П1 + К2*П2 +П3, де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, передбаченого
Правилами прийому (за шкалою від 100 до 200 балів); П2 – оцінка фахового вступного випробування, складеного
відповідно до ОП (за шкалою від 100 до 200 балів); П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору відповідно
до Правил прийому(за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники); К1, К2 – невід’ємні вагові
коефіцієнти, встановлені ЗВО). Існуючий підхід дає можливість урахувати специфіку освітньої програми «Цивільна
безпека» та визначити найбільш підготовлених та фахово обізнаних абітурієнтів. Згідно з переліком спеціальностей
(Додаток 5 до Правил прийому) ОП відноситься до спеціальності, якій надається особлива підтримка
(https://cutt.ly/tElX0E5). Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов, програми підготовки до фахових
випробувань за ступенем «магістр» містяться у розділі «Підготовка до вступу за ступенем магістр»
(https://cutt.ly/hElVwUd).
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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.

Особливості визнання результатів навчання в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, та порядок їх
застосування регламентовані такими документами Університету, як «Правила прийому до Криворізького
національного університету у 2021 році» (https://cutt.ly/TElFj0D), «Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), «Положення про
порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), «Порядок проходження атестації здобутих
результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf), які
є доступними для всіх учасників освітнього процесу. У межах одного контрольного заходу допускається визнання
навчального навантаження обсягом до 30 кредитів ЄКТС (обсяг 1 семестру). Позитивна оцінка за результатами
проведеного комплексного контрольного заходу є підставою для зарахування особі дисциплін(и) з оцінкою
«зараховано» та кредитів в обсязі відповідних обов’язкових дисциплін, практик та курсових робіт навчального плану
(п. 6 Порядку http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf). Процедура визнання іноземних дипломів
регулюється державним законодавством (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15). «Положення про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) регламентує один із
пріоритетних напрямів діяльності Університету – створення умов для академічної мобільності учасників освітнього
процесу. Під час онлайн-зустрічі із Гарантом ОП було підтверджено факт наявності умов для академічної
мобільності здобувачів вищої освіти та їхньої обізнаності щодо можливості отримання освіти в інших закладах
вищої освіти України та за її межами.

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.

В Університеті особа реалізує своє право на освіту шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти (п. 1.7.
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або
інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством та згідно з
«Положенням про порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих
в умовах неформальної освіти» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Особливістю процедури є визнання
результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, з дисциплін, що викладаються з другого
навчального семестру. Поширюється вона на обов’язкові компоненти освітньої програми, оскільки вибіркові
компоненти здобувач може обирати самостійно із пропонованого переліку, що дає йому змогу вивчати те, чого він
ще не знає у контексті професійної підготовки. Здобувач має можливість запропонувати внести до Банку вибіркових
дисциплін освітню компоненту, яку він вже вивчав, і потім її обирати. Університет може визнавати результати
неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу освітньої програми. Якщо здобувач отримав
менше 60 балів, результати навчання, отримані в умовах неформальної освіти, йому не зараховуються (п. 2
Положення http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Вивчення питання застосування вказаних правил на
даній освітній програмі не виявило випадків визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної
освіти, на час проведення експертизи.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони: не виявлено. 1. У Криворізькому національному університеті впроваджено: - «Положення про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
Криворізького національного університету»; - «Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб,
які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження». Позитивні практики: 1. У ЗВО розроблено «Положення про порядок визнання в
Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти». 2.
«Правила прийому до Криворізького національного університету у 2021 році» (розділ VIII. Спеціальні умови участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти) надають інформацію щодо можливості вступу на навчання осіб з
певними особливими потребами. 3. На сайті Університету у розділі «Вступнику» у формі презентації представлено
особливості вступу до КНУ у 2021 р для здобуття ступеня «магістр». 4. У ЗВО діють освітні центри «Донбас-Україна»
та «Крим-Україна», які надають можливість спрощеного вступу для внутрішньо переміщених осіб.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на
навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), не містить чіткого переліку
споріднених спеціальностей ОС бакалавра (наявна фраза «Інші спеціальності» https://cutt.ly/AElGEiz). Рекомендації
щодо удосконалення: 1. Визначити перелік споріднених спеціальностей ОС бакалавра для вступу в магістратуру
(Додаток 3 Правил прийому).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма «Цивільна безпека» та навчальний процес в цілому відповідають визначеному Критерію, тому що
Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень,
оприлюднені на офіційному вебсайті ЗВО та враховують особливості самої освітньої програми. На сайті
Університету у розділі «Вступнику» у формі презентації представлено особливості вступу до КНУ у 2021 р для
здобуття ступеня «магістр». У ЗВО діють освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», які надають
можливість спрощеного вступу для внутрішньо переміщених осіб. Правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, у неформальній освіті є чіткими,
зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу. Наведені вище недоліки 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.

При реалізації освітньої програми застосовуються різні форми навчання, регламентовані документами
Університету, зокрема: «Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті» (https://bit.ly/3nVEVJP), «Положенням про організацію викладання навчальних дисциплін
англійською мовою у Криворізькому національному університеті» (https://bit.ly/3EJch4w), «Положенням про
порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті»
(https://bit.ly/3hZ1klr). Здобувачі освіти навчаються в Університеті за такими формами, як очна (денна); заочна
(дистанційна); дуальна (за іншими ОП навчального закладу). Освітній процес здійснюється через навчальні
заняття; самостійну роботу; практичну підготовку; контрольні заходи. Основні види навчальних занять в
Університеті: лекція; лабораторне, практичне/семінарське, індивідуальне заняття; консультація. Методи навчання
обґрунтовані необхідністю ефективного розв'язання навчально-виховних завдань і на ОП передбачають такі з них,
як: пояснювально-ілюстративні; мозковий штурм; проблемні лекції; аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних
завдань; робота в парах або малих групах на практичних заняттях; робота з навчально-методичною літературою;
самонавчання тощо. Перевага надається активним методам навчання, які дозволяють забезпечити більш ґрунтовне
вивчення матеріалу і досягти програмних результатів навчання. Методи навчання сприяють реалізації
студентоцентрованого, практикоорієнтованого, компетентнісного підходів, самоосвіти, інтеграції навчальної і
наукової діяльностей, творчої самореалізації здобувачів вищої освіти. Серед форм та методів оцінювання слід
зазначити такі, як: усне та письмове опитування; захист практичних робіт і лабораторних робіт, перевірка
самостійної роботи; курсова робота; перевірка звіту; залік; екзамен; захист кваліфікаційної роботи. У ході онлайн-
зустрічей з академічним персоналом і здобувачами вищої освіти з’ясовано, що у межах дистанційної освіти
передбачається перегляд відповідного відеоматеріалу, виконання практичних і тестових завдань, різного роду
проєктів. Зворотній зв’язок відбувається після аналізу робіт здобувачів викладачами, які надають коментарі,
проводять консультації, демонструють виконання практичних/лабораторних завдань як у вигляді онлайн-контенту,
так і у режимі реального часу. Самостійна робота здобувачів може виконуватися у бібліотеці Університету,
навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях). За необхідності використання складного обладнання чи
устаткування передбачається можливість необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. Академічна свобода
здобувачів освіти здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації,
використання результатів наукових досліджень та досягається шляхом прав вільного вибору форми навчання,
окремих компонентів ОП, тем курсових, кваліфікаційних робіт, напрямів наукових досліджень, надання пропозиції
щодо змін в освітній програмі.
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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).

Онлайн-зустрічі з академічним персоналом і здобувачами вищої освіти засвідчили, що науково-педагогічні
працівники вчасно і зрозуміло доводять до здобувачів інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. На перших заняттях з навчальної
дисципліни відбувається детальне ознайомлення зі змістом та передбачуваними результатами навчання,
особливостями та критеріями оцінювання, що дає змогу мотивувати здобувачів до вивчення курсу та будувати
індивідуальну траєкторію навчання. Така інформація міститься у робочих програмах навчальних дисциплін та
силабусах. Магістранти можуть самостійно переглядати робочі програми та силабуси навчальних дисциплін в
електронному вигляді на навчальній платформі Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/) та на сторінці кафедри охорони
праці та цивільної безпеки (https://bit.ly/3kvN31t), що дозволяє усвідомити порядок оцінювання результатів
навчання, розподіл балів з дисципліни, заздалегідь ознайомитись з переліком питань для самостійного
опрацювання. З навчальною та науковою літературою, ресурсами відкритого доступу здобувачі та науково-
педагогічні працівники можуть знайомитись в електронній бібліотеці Університету (http://lib.ktu.edu.ua/). У
Криворізькому національному університеті дистанційна форма освіти запроваджується через платформу G Suite на
основі підписаної Угоди (https://cutt.ly/REzXjBk). Викладачі проводять навчальні заняття та поточні контролі
дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації здобувача. Заняття проводяться у відповідних формах,
забезпечуючи при цьому запис (фіксацію) процесу спілкування викладача і здобувача (https://cutt.ly/EEx80Fi):
онлайн-спілкування на базі платформ Moodle, Google Class room; опитування із застосуванням відеозв’язку на базі
Google Hangouts Meet. Наявна скринька для питань щодо дистанційного навчання
(http://www.knu.edu.ua/request/remote). Необхідна інформація, в т.ч. і накази щодо організації дистанційного
навчання в умовах карантину, для здійснення освітнього процесу в умовах карантину надається у розділі «Новини»
(http://www.knu.edu.ua/ogoloshennya/u-kryvoriz-komu-nacional-nomu-universyteti-zaprovadzheno-karantyn).
Інформаційна система КНУ (http://is.knu.edu.ua/login), окрім посилання на освітню програму та розклад, містить
ресурси індивідуального плану, запису на дисципліни, закріплення магістрів, електронний журнал, результати
екзаменаційної сесії та підсумкової успішності. Відповідно до договору (https://cutt.ly/bEzXnA1), підписаного у 2018
р., в КНУ було створено сайт АСУ «ЗВО». Переваги цієї програми – можливість формування розкладу та
індивідуальної навчальної траєкторії. Роботу в даній програмі було представлено ЕГ у формі відеоінструкції
(https://cutt.ly/qEiC2YJ).

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

У ході онлайн-зустрічей із Гарантом ОП, академічним персоналом, здобувачами освіти з’ясовано, що науково-
дослідна робота здобувачів здійснюється при написанні рефератів з конкретної теми у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін; виконання лабораторних, практичних, семінарських і самостійних завдань,
контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку; виконання завдань дослідницького характеру під час
науково-технологічної практики та індивідуальних завдань; при підготовці та захисті кваліфікаційної
(магістерської) роботи; організації наукових конференцій, конкурсів, олімпіад, про що свідчать певні досягнення,
представлені експертній групі у вигляді дипломів, грамот, подяк, сертифікатів, медіа контенту
(https://cutt.ly/uEzAdZe), участі в конференціях та співпраці при написанні тез доповідей (https://cutt.ly/VEzX60z).
Найбільш здібні та ініціативні здобувачі залучаються до наукових досліджень, результати яких апробуються на
наукових конференціях, та виконання конкурсних робіт, що відображено на науковому порталі КНУ
(https://cutt.ly/zEOzXIs; https://cutt.ly/rEOzYqf). Грамоти, дипломи, подяки здобувачів були надані ЕГ для
ознайомлення (https://cutt.ly/9Ecgbqh). Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП засвідчується і
наявністю на випусковій кафедрі трьох наукових шкіл. Наукова школа професора Гуріна А.О. займається розробкою
наукового напряму «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв». Школа професора
Лапшина О.Є. працює в напрямі досліджень з поліпшення умов праці в гірничому виробництві. Напрям наукових
досліджень професора Лапшина О.О., який є експертом-консультантом з безпеки праці та організації державного
нагляду на підприємствах гірничо-металургійної промисловості, – «Процеси нормалізації мікроклімату в глибоких
рудних шахтах» (наукова школа «Повітрообмін в глибоких рудних кар’єрах») (https://cutt.ly/rEOlPWd). Підсумком
такої діяльності випускової кафедри є розробка безпечних технологій та боротьба з професійними захворюваннями.
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів кафедри використовуються на
об’єктах Криворізького регіону та інших промислових центрів України (ДП «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат», ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») в частині технічної документації та
алгоритмів дистанційного відбору проб рудничного повітря при проходці підняттєвих гірничих виробок та нових
технологій проведення масових вибухів у технологічному процесі видобутку руди відкритим способом
(https://cutt.ly/GEO0cSQ). Для проведення наукових досліджень використовується сучасне обладнання НДІ безпеки
праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості, який є структурним підрозділом КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/99.pdf), на базі якого здобувачі проходять науково-технологічну практику.
Вищезазначене засвідчує, що при реалізації ОП забезпечується поєднання навчання і досліджень відповідно до її
рівня та цілей.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Аналіз документів та спілкування з відповідними фокус-групами засвідчують, що зміст освіти оновлюється за
результатами щорічного моніторингу. Дане питання регулюється такими документами Університету, як
«Положення про центр забезпечення якості вищої освіти» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/116.pdf),
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому
національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/115.pdf), «Положення про моніторинг якості
освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), «Положення про підготовку та видання навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf), «Рекомендації щодо розроблення навчально-методичного
забезпечення дисциплін у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf). Оновлення змісту робочих програм (силабусів) навчальних
дисциплін здійснюється щороку з урахуванням стану та оновлення інформаційного забезпечення освітніх
компонентів, що підтверджено під час онлайн-зустрічей. Однак при систематичному оновленні переліки
літературних джерел, пропоновані для опанування деяких освітніх компонентів, містять доволі застарілі позиції, що
потребує перегляду та осучаснення деяких інформаційних ресурсів, та не містять посилань на власні доробки
викладачів за тематикою дисципліни, що засвідчувало б їхню фаховість з питань, пропонованих для вивчення.
Пропозиції щодо конструктивних змін освітньої програми розглядаються на засіданнях групи забезпечення
(робочої групи) освітньої програми, кафедри охорони праці та цивільної безпеки, вченої ради гірничо-
металургійного факультету, вченої ради Університету. Аналіз відповідних Протоколів засвідчує, що ініціативи
оновлення змісту освітніх компонентів надходять переважно від представників практичної сфери – роботодавців та
науково-педагогічних працівників, хоча здобувачі вищої освіти також запрошені до обговорення.

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

Криворізьким національним університетом налагоджена співпраця з ЗВО різних країн світу: Алжир, Бельгія,
Білорусь, Велика Британія, В’єтнам, Гвінея, Іспанія, Казахстан, Канада, Киргизстан, КНР, Латвія, Марокко,
Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, США, Таджикистан, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швеція тощо
(https://bit.ly/2XRmLOD). До системи навчання, викладання та наукових досліджень за даною освітньою програмою
запроваджуються результати та доробки проєктів тривалої співпраці із вишами інших країн (Люблінської
політехніки, Польща (Угода про співпрацю від 25.09.2018 р.), Жилінського університету в Жиліні, Словаччина
(Договір про співпрацю від 27.09.2018 р.), Краківської гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіна,
Польща (Договір про співпрацю від 05.04.2012 р.)), якою передбачається систематична та фахова взаємодія у межах
обміну досвідом методичної роботи та представниками академічної спільноти для проведення занять; виконання,
обміну й координації наукових досліджень, публікації їх результатів та організації спільних семінарів і конференцій;
обміну здобувачами вищої освіти. Зазначені питання регулюються такими документами Університету, як «Стратегія
інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), «Положення про організацію викладання навчальних дисциплін
англійською мовою у Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf).
В Університеті розроблено «Положення про реалізацію грантових проектів програм міжнародної співпраці
Європейського Союзу та управління коштами грантів у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/107.pdf), в якому зазначається можливість визнання результатів навчання в
рамках академічної мобільності. У межах інтернаціоналізації діяльності науково-педагогічні працівники кафедри (
Янова Л.О., Пищикова О.В.) у 2019 році пройшли лінгвістичне стажування у Вищій Школі Лінгвістичній в
Ченстохові (Польща) (https://cutt.ly/VEcfPgj; https://bit.ly/3kyxw0X). Під час онлайн-зустрічей здобувачі вищої
освіти підтвердили свою обізнаність про можливість навчання за програмами студентської мобільності та визнання
цих результатів відповідно до Erasmus+, інші стипендіальні програми (https://cutt.ly/afnfHt0), свою участь у
міжнародних конференціях та наявність публікацій (https://cutt.ly/oEOEv2O).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: 1. Криворізький національний університет на високому рівні забезпечує поєднання навчання і
наукової діяльності як загалом, так і під час реалізації даної освітньої програми. Ці питання реалізуються як у
вітчизняному, так і інтернаціональному вимірах. 2. Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми засвідчується наявністю на кафедрі охорони праці та цивільної безпеки наукових шкіл професорів Гуріна
А.О., Лапшина О.Є. та Лапшина О.О. 3. Здобувачі разом з НПП залучені до науково-дослідної та виробничої
діяльностей. Позитивні практики: 1. На сайті Університету в розділі «Бібліотека» створено репозитарій, на якому у
вільному доступі знаходяться навчально-методичні матеріали, наукові та інші публікації. На час акредитації
репозитарій знаходиться на стадії наповнення. 2. Змістовна міжнародна діяльність Університету цілком дозволяє
забезпечити виконання вимог щодо удосконалення освітньої програми та конструктивного перегляду навчально-
методичного забезпечення. 3. Навчання і викладання за освітньою програмою може здійснюватися іноземною
мовою відповідно до «Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у
Криворізькому національному університеті». 4. Застосування практичного досвіду фахівців цивільної безпеки до
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освітнього процесу. 5. Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників та здобувачів кафедри
використовуються на об’єктах Криворізького регіону та інших промислових центрів України. 6. Оновлення змісту
ОП на підставі врахування сучасних практик у сфері цивільної безпеки здійснюється як у результаті підвищення
кваліфікації викладачів, так і тісної співпраці з професіоналами-практиками.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Переліки літературних джерел, пропоновані для опанування деяких
освітніх компонентів, містять застарілі позиції, що потребує перегляду та осучаснення деяких інформаційних
ресурсів, та не містять посилань на власні доробки викладачів за тематикою дисципліни, що засвідчувало б їхню
фаховість з питань, пропонованих для вивчення. Рекомендації щодо удосконалення: 1. При перегляді робочих
програм навчальних дисциплін і силабусів оновити переліки літературних джерел сучасними виданнями та
інформаційними ресурсами, а також власними доробками науково-педагогічних працівників за тематикою
пропонованих ними дисциплін. 2. Спрямовувати роботу на отримання міжнародних дослідницьких грантів. 3.
Продовжувати популяризувати наукові доробки шляхом публікацій у періодичних виданнях, які включені до
міжнародних наукометричних баз. 4. Посилити участь в академічній мобільності викладачів і здобувачів, які
навчаються за даною освітньою програмою. Системна робота, яка проводиться у ЗВО в цьому напрямі, дозволяє це
зробити.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та освітня діяльність відповідають визначеному Критерію, тому що форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. 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. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання
навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей
освітньої програми. Педагогічні, науково-педагогічні працівники періодично оновлюють зміст освіти на основі
наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. За ОП здійснюються навчання, викладання та наукові
дослідження, пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти. Визначені недоліки 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.

Форми контрольних заходів, критерії та процедури оцінювання у межах освітніх компонентів регулюються
«Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (пп. 4.5-4.6
https://cutt.ly/wEgFOrF). Оцінювання результатів навчання проводиться відповідно до «Порядку оцінювання знань
студентів у ДВНЗ “Криворізький національний університет”» (https://cutt.ly/nEgGmhX). Порядок та критерії
оцінювання досягнення здобувачами програмних результатів навчання наведено в силабусах навчальних
дисциплін, які передбачені ОП та представлені на сторінці кафедри (https://cutt.ly/7EgGhzH). Контрольні заходи
передбачають поточний та підсумковий контролі. Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів
вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін, розподіл балів за темами та змістовними модулями, терміни
проведення контрольних заходів визначаються відповідною кафедрою та відображаються в робочій навчальній
програмі. Визначення кількості балів за видами роботи при вивченні кожної теми здійснює викладач та доводить до
відома здобувачів вищої освіти перед початком роботи над навчальною дисципліною. За всі види робіт із конкретної
дисципліни протягом семестру здобувач вищої освіти може одержати від 0 до 100 балів. Курсова робота, практика
оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувача.
В Університеті основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані заліки й екзамени. Усі екзамени
й заліки здобувачі вищої освіти повинні складати у повній відповідності до навчальних планів і в обсязі навчального
матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою (силабусом). Критерії оцінювання рівня знань, умінь та
навичок здобувача розробляються відповідно до вимог освітньої програми певного ступеня вищої освіти. Прозорість
та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень забезпечуються
детальним їх описом у навчально-методичних матеріалах (силабусах, методичних вказівках до курсової роботи,
методичних вказівках до написання магістерської роботи тощо), наскрізною роз’яснювальною роботою зі
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здобувачами вищої освіти. Під час інтерв’ювання здобувачі вищої освіти підтвердили прописане п. 3 «Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному
університеті» (https://cutt.ly/5EgGYGV) те, що на першому занятті викладачі оголошують всю необхідну інформацію
з навчальної дисципліни, а також, інформують їх про наявність робочої програми (силабусу) навчальної дисципліни
та відповідного методичного забезпечення, яке готується відповідно до «Положення про підготовку та видання
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(https://cutt.ly/9EgGSZK).

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

Нормативною формою атестації здобувачів вищої освіти, відповідно до Тимчасового стандарту вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців ступеня магістра в галузі знань 26 «Цивільна
безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», затвердженого Вченою радою ДВНЗ «Криворізький
національний університет» (протокол № 5 від 30.01.2018 р.) і введеного в дію наказом ректора ДВНЗ «Криворізький
національний університет» № 54 від 30.01.2018 р., є кваліфікаційна (магістерська) робота. Атестація здобувачів ОП
спеціальності 263 «Цивільна безпека» проводиться відкрито та гласно: у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи магістра. Атестація здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої залучаються представники
роботодавців та їх об’єднань відповідно до «Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії у ДВНЗ “Криворізький національний університет”»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf). На підставі рішення екзаменаційної комісії Університет присуджує
особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та
присвоює відповідну кваліфікацію. Кваліфікаційна робота підлягає обов’язковій перевірці на академічний плагіат
відповідно до «Положення про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Аналіз «Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), освітньої програми та
навчального плану підготовки магістрів за цією ОП показує повну відповідність форми атестації здобувачів
Тимчасовому стандарту вищої освіти. Згідно п. 5 «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті» атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю відповідно до Стандарту вищої освіти України за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
(https://cutt.ly/0WANJyA), введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2020 року №
1291. Аналіз освітньої програми 2021 р. (https://cutt.ly/fEhsf0m) та навчального плану підготовки магістрів за цією
ОП (https://cutt.ly/ZEOZm8X) показує повну відповідність форми атестації здобувачів Стандарту вищої освіти.

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.

Процедура проведення контрольних заходів регламентована «Положенням про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті» (https://cutt.ly/wEgFOrF), «Порядком оцінювання знань студентів у
ДВНЗ “Криворізький національний університет”» (https://cutt.ly/9EgFD2R) та «Положенням про організацію та
проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету»
(https://cutt.ly/QEgFJ4y). Процедура проведення ректорського, директорського та деканського контролів
регулюється «Положенням про організацію та проведення ректорського, директорського та деканського контролю
знань студентів у ДВНЗ “Криворізький національний університет”» (https://cutt.ly/OEgFCB1), «Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Криворізькому національному
університеті» (https://cutt.ly/FEgFMLu). Усі ці положення знаходяться у вільному доступі на сайті Університету.
Об’єктивність оцінювання екзаменаторами навчальних досягнень здобувачів забезпечується чіткою регламентацією
дій усіх суб’єктів освітнього процесу, рівними умовами для всіх здобувачів, відкритістю інформації про ці умови,
єдиними критеріями оцінки. Інформація щодо правил проведення контрольних заходів доводиться до відома
здобувачів на перших заняттях з навчальних дисциплін. Доступною є також інформація щодо графіків навчального
процесу та захисту кваліфікаційних робіт, яка представлена на сайті Університету в розділі «Навчання»
(http://www.knu.edu.ua/). Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із здобувачами вищої освіти
прописана у «Положенні про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів зі
здобувачами у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету» (2020 р.
https://cutt.ly/OEgF8kP) та «Положенні про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному
університеті» (2021 р. https://cutt.ly/sEje4uq), яке розроблене відповідно до рекомендації ГЕР (акредитація 2020 р.).
Під час зустрічі зі здобувачами та представниками студентського самоврядування ЕГ було з’ясовано, що вони
ознайомлені з порядком дій у випадку виникнення конфліктної ситуації. Порядок повторного проходження
контрольних заходів та урегулювання процедур і порядок оскарження здобувачами результатів контрольних заходів
у КНУ регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університеті». У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем щодо об’єктивності оцінювання,
рішенням кафедри та за погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох осіб для прийняття заліку
чи екзамену в цього здобувача. У різних фокус-групах було запевнено, що протягом періоду здійснення освітньої
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діяльності за ОП випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів і атестації серед
здобувачів не було, а також конфлікту інтересів експертною групою не виявлено.

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.

ЗВО популяризує академічну доброчесність (насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру
якості) та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної
доброчесності. ЕГ визначила, що процедури ЗВО, які стосуються академічної доброчесності, є чіткими і
зрозумілими. Дотримання академічної доброчесності є одним із основних завдань Стратегії розвитку Університету
та складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті. Процедури, стандарти та політика
дотримання академічної доброчесності висвітлені в «Положенні про академічну доброчесність у Криворізькому
національному університеті» (https://cutt.ly/oEgMHz7) та «Кодексі академічної доброчесності Криворізького
національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Основними технологічними
рішеннями, які використовуються на ОП для протидії порушенням академічної доброчесності, є перевірка на
академічний плагіат наукових праць науково-педагогічних працівників, курсових та кваліфікаційних робіт
здобувачів тощо за допомогою системи StrikePlagiarism.com (договір про співпрацю № UKR-261 від 16.12.2019 з ТОВ
«Плагіат») і системи Unicheck (договір про співпрацю №23-05/2018 від 23.05.2018 з ТОВ «Антиплагіат»).
Управління процесом дотримання академічної доброчесності на загальноуніверситетському рівні здійснює ректор,
який координує роботу Комісії з етики та управління конфліктами. На рівні факультету та кафедри створено Комісії
з академічної етики. Протоколи аналізу Звіту подібності Комісії з академічної етики кафедри та результати
перевірки робіт здобувачів було надано ЕГ для ознайомлення
(https://drive.google.com/drive/folders/1vIZdG3fVsQapD05ixod4pLDtAnURlU8A). Основні заходи щодо дотримання
академічної доброчесності в Університеті, як було зазначено керівником ЦЗЯВО, наступні: проведення семінарів та
круглих столів з питань дотримання академічної доброчесності зі здобувачами та членами Комісій з академічної
етики кафедр та факультетів; проведення вебінарів за участю представників компанії StrikePlagiarism на тему
«Методологія оцінки наукових і студентських робіт з використанням антиплагіатної системи»; підготовка
тематичного інформаційного стенду «Академічна доброчесність ...»; розроблення тематичних анкет «Академічна
доброчесність серед здобувачів вищої освіти» та «Академічна доброчесність серед науково-педагогічних
працівників». Відповідно до п. 5 Кодексу академічної доброчесності КНУ та п. 5 Положення про академічну
доброчесність у КНУ, у випадку порушення принципів академічної доброчесності учасникам освітнього процесу
загрожує академічна відповідальність. На онлайн-зустрічах зі здобувачами та представниками студентського
самоврядування було з’ясовано, що вони загалом розуміються на питаннях доброчесності, роз’яснювальна робота
проводиться як студентським самоврядуванням, так і адміністрацією ЗВО, але знання здобувачів обмежуються
здебільшого вимогами неприпустимості плагіату.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: не виявлено. Позитивні практики: 1. В Університеті проводиться системна роз’яснювальна робота з
питань контрольних заходів, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічної доброчесності. 2. На рівні
факультету та кафедри створено Комісії з академічної етики.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Нормативні документи у прив’язці до ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (2014-2015 рр.), розміщені на сайті Університету в розділі «Нормативна база», є неактуальними у часі.
Рекомендації щодо удосконалення: 1. Архівувати нормативні документи у прив’язці до ДВНЗ «Криворізький
національний університет», розміщені на сайті Університету в розділі «Нормативна база».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Оскільки форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити
досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають
встановленим вимогам; правила проведення контрольних заходів, які існують в ЗВО, є чіткими, зрозумілими,
доступними і забезпечують об’єктивність екзаменаторів; політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності послідовно виконуються всіма учасниками освітнього процесу, а також виявлені недоліки не є
критичними, то освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає Критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Академічна та професійна кваліфікації викладачів, задіяних у реалізації освітньої програми, наявність у них
публікацій, рейтингових показників, засвідчені інформацією на Google Scholar, ORCID, а також інформацією,
наданою на запит ЕГ (https://cutt.ly/gEO9h0E), зокрема протоколом засідання групи забезпечення (робочої групи)
спеціальності 263 «Цивільна безпека» (https://cutt.ly/FEO8l4u), переконують у їхній відповідності профілю освітньої
програми, що дозволяє досягати визначених цілей та програмних результатів в аспектах зорієнтованості здобувачів
вищої освіти на отримання нових та поглиблення наявних знань і умінь для вирішення проблемних питань і
завдань у сфері охорони праці на промислових підприємствах гірничо-видобувної, металургійної, будівельної та
транспортної галузей, на яких сконцентровано більшість потенційно небезпечних об’єктів, виробництв, обладнання
та матеріалів. Інтерв’ювання у фокус-групах з академічним персоналом, Гарантом ОП та здобувачами вищої освіти
підтвердили, що академічна та професійна кваліфікації НПП, які задіяні до реалізації ОП, забезпечують досягнення
цілей та програмних результатів навчання за ОП. На кафедрі охорони праці та цивільної безпеки всі науково-
педагогічні працівники мають науковий ступінь, в тому числі й за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»
(https://cutt.ly/XEO8CCt). Наразі працює, відповідно до даних сторінки кафедри (https://cutt.ly/FEz0vUL), 4
професори, 9 доцентів, 1 старший викладач і 1 асистент. Слід зазначити, що на кафедрі охорони праці та цивільної
безпеки є три наукові школи: наукова школа професора Гуріна А.О. (науковий напрям «Підвищення безпеки праці
на підприємствах гірничих виробництв»), наукова школа професора Лапшина О.Є. (науковий напрям «Поліпшення
умов праці в гірничому виробництві») і наукова школа професора Лапшина О.О. (напрям наукових досліджень
«Процеси нормалізації мікроклімату в глибоких рудних шахтах» https://cutt.ly/rEOlPWd). Інформація про наукові та
науково-технічні здобутки НПП випускової кафедри (https://cutt.ly/eEz2tcP), аналіз Відомостей про
самооцінювання (табл. 2), а також інформація, надана на запит ЕГ (https://cutt.ly/cEz28XK) про підвищення
кваліфікації шляхом формальної і неформальної освіти, підтверджують відповідність викладачів навчальним
дисциплінам, які вони викладають.

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

Конкурсний відбір викладачів регламентується «Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Криворізького національного університету та
укладання з ними трудових договорів (контрактів)» (Наказ ректора № 123 від 20.03.2019 р.
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Конкурс на заміщення вакантних посад та посад, які будуть
вакантними з певної дати, зміни умов конкурсу або його скасування оголошуються наказом ректора. 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.
Відповідно до вищезазначеного Положення, претенденти на заміщення вакантних посад науково-педагогічних
працівників мають виконувати кадрові вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Відповідність
фаху претендента на заміщення посади науково-педагогічного працівника (завідувача кафедри, професора, доцента,
старшого викладача, викладача, асистента) профілю кафедри визначається: вищою освітою за відповідною
спеціальністю; або науковим ступенем за відповідною спеціальністю; або вченим званням за відповідною кафедрою
чи за відповідною спеціальністю; або підтвердженою науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою
професійною діяльністю за відповідною спеціальністю. У разі невиконання основних критеріїв розвитку контракт з
науково-педагогічним працівником не продовжується й оголошується конкурс на заміщення посади. Інформація
щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад або його скасування подається в установленому порядку у
вигляді оголошення, у тому числі на сайті Університету (https://cutt.ly/IEz8HWI). На сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/) на нижньому полі створено посилання «Вакансії», де міститься необхідна інформація для
потенційних кандидатів: зразок заяви, наказ про оголошення конкурсу.

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

Представлені експертній групі Угоди про співпрацю (https://cutt.ly/uEz8Vph) засвідчують можливість проходження
здобувачами вищої освіти практичної підготовки. Результати онлайн-зустрічей із Гарантом ОП, академічним
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персоналом, представниками роботодавців підтверджують проведення науково-практичних заходів і практичних
занять на базі Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України, ДП «Криворізький експертно-
технічний центр Держпраці». До освітнього процесу залучаються фахівці-практики та роботодавці в якості голів
екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт, надання консультативної допомоги
здобувачам вищої освіти і рецензування цих робіт. За даними Відомостей про самооцінювання освітньої програми
та відповідно до Угод про співпрацю, здобувачам вищої освіти під час проходження науково-технологічної практики
надається можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою
документацією, створюються умови для вивчення нової техніки, передових технологій тощо. Це значно поглиблює
знання здобувачів стосовно специфіки трудових процесів майбутньої професійної діяльності. Під час зустрічі з
роботодавцями було встановлено те, що вони брали активну участь в обговоренні ОП.

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

Університет періодично залучає до проведення занять на ОП представників роботодавців та професіоналів-
практиків, експертів галузі, зокрема з тематичними виступами, на підставі укладених з підприємствами, установами
та організаціями даного регіону, Угод про співпрацю (https://cutt.ly/uEz8Vph), а також договорів про проходження
практик здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/5Ez4my1). Також на добровільних засадах зустрічі зі здобувачами
проводяться у форматах круглих столів та тренінгів, що підтвердили роботодавці при інтерв’юванні. Відомості про
самооцінювання освітньої програми засвідчують, що Криворізький національний університет залучав до
викладання дисципліни «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність»» експерта в галузі патентування та
ліцензування, патентного повіреного України Кривенка Ю.Ю. Директор ДП «ГПІ «Кривбаспроект» Перегудов В.В.
провів лекційне заняття з основ проєктування для здобувачів вищої освіти гірничо-металургійного факультету.
Співпраця підтримується і з професійним психологом Оленою Висоцькою, яка була залучена до участі у дискусійній
лекції-тренінгу на тему: «Виробничі та побутові стреси та умови їх подолання» з навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності та основи охорони праці». Укладено угоди про організацію філій кафедри охорони праці та
цивільної безпеки на провідних об’єктах ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» та Державний
воєнізований гірничорятувальний загін ДСНС України. Під час онлайн-зустрічей з різними фокус-групами
зазначена інформація була підтверджена. Позитивною практикою є те, що випускники за цією спеціальністю
виступають в ролі самих роботодавців, з якими співпрацює ЗВО, та залучаються до практичної підготовки
здобувачів вищої освіти.

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

Професійний розвиток НПП Університету регламентується «Положенням про професійний розвиток науково-
педагогічних працівників Криворізького національного університету» (https://cutt.ly/WEcomoV), а також
«Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове
виконання посадових обов'язків у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (https://cutt.ly/eEcoR6R) та
«Положенням про атестацію педагогічних працівників» (https://cutt.ly/XEcoIFI), які були актуальними у часі при
перегляді ОП 2020 р. Відповідно до зазначених документів, професійний розвиток НПП Університету передбачає
безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей,
необхідних для професійної діяльності, постійну самоосвіту та інші види і форми професійного зростання і може
здійснюватися шляхом формальної та неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо.
Професійний розвиток дає змогу НПП підтримувати належний або покращувати рівень професійної кваліфікації і
триває впродовж усього періоду їх професійної діяльності. Зокрема, викладачі випускової кафедри беруть активну
участь у роботі міжнародних конференцій як в Україні, так і за кордоном. Доцент кафедри Пищикова О.В. є
асоційованим членом Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH) (https://cutt.ly/3Ecf5M1). Викладачі
кафедри Янова Л.О., Пищикова О.В. та Нестеренко О.В. пройшли лінгвістичне стажування у Вищій Школі
Лінгвістичній в Ченстохові (Польща), Лапшин О.О. – стажування у Технічному університеті (м. Варна, Болгарія)
(https://cutt.ly/VEcfPgj, https://bit.ly/3kyxw0X). На онлайн-зустрічах було з’ясовано, що Університет сприяє
професійному розвиткові викладачів шляхом надання можливості навчання в аспірантурі й докторантурі та захисту
дисертації на спецрадах; залучення до виконання держбюджетних та госпдоговірних тематик у НДЧ Університету
(https://cutt.ly/mEcgfqk); участі у грантових програмах із університетами-партнерами, що входять до країн ЄС, ОЕСР
та світу; участі у конференціях, семінарах, які проходять на базі Університету. Підвищення кваліфікації з актуальних
напрямів науки, техніки і економіки згідно з замовленнями підприємств, організацій, служб зайнятості населення
здійснює існуючий в Університеті Центр безперервної освіти (https://cutt.ly/7EcoSKv). Позитивною практикою є те,
що НПП підвищують свій рівень в неформальній та інформальній освітах, відвідуючи профільні до дисциплін ОП
семінари, практикуми, тренінги, вебінари тощо (https://cutt.ly/OEcyDRF). Обов’язковою складовою системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету є підвищення кваліфікації, яке НПП проходили в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, Центрі безперервної освіти КНУ, навчально-
виробничих центрах Дніпропетровської області, Дніпропетровській академії неперервної освіти та інших, що було
підтверджено відповідними документами, наданими на запит ЕГ (https://cutt.ly/zEcund3).
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З метою мотивації до підвищення результатів колективної та індивідуальної роботи, підвищення професійного
рівня «Колективним договором ДВНЗ “Криворізький національний університет” на 2017-2021 роки»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf) передбачено матеріальне стимулювання, яке регламентується
«Положенням про преміювання працівників ДВНЗ “Криворізький національний університет”» (Додаток 2
Колективного договору) та «Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за
сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf), яке було актуальним у часі при перегляді ОП 2020 р.
Вищезазначене Положення (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf) передбачає порядок матеріального
стимулювання працівників за зразкове виконання посадових обов’язків, творчу активність та ініціативу в реалізації
покладених на них обов’язків, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність
у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу навчання та виховання здобувачів вищої освіти, небайдуже
ставлення до рейтингу навчального закладу, показників його діяльності. Щорічної грошової винагороди педагогічні
працівники позбавляються за умови, якщо вони допустили протягом календарного року порушення трудової
дисципліни, чинного законодавства про працю, правил безпеки, вчинили аморальні проступки, мають
дисциплінарні стягнення, несумлінно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків. В Університеті
існує система морального заохочення професійної майстерності НПП у формі нагородження грамотами, подяками
тощо в урочистій атмосфері: з нагоди Дня науки, Дня працівника освіти тощо, – з подальшим висвітленням подій у
розділі «Новини». Для професійного розвитку НПП Університету та кафедри цивільної безпеки та охорони праці
зокрема, ЗВО сприяє залученню їх до участі в конференціях, семінарах, форумах на базі навчального закладу та
інших установ (http://www.knu.edu.ua/konferencii). На сайті наявний розділ «Наука» з підрозділом «Конкурси,
конференції, семінари».

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: 1. На кафедрі охорони праці та цивільної безпеки є три наукові школи: наукова школа професора
Гуріна А.О. (науковий напрям «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв»), наукова школа
професора Лапшина О.Є. (науковий напрям «Поліпшення умов праці в гірничому виробництві») та наукова школа
професора Лапшина О.О. (напрям наукових досліджень «Процеси нормалізації мікроклімату в глибоких рудних
шахтах»). 2. Більшість НПП, які забезпечують реалізацію ОП, є фахівцями-практиками та застосовують науково-
практичний потенціал під час професійної роботи. Позитивні практики: 1. Університетом реалізується політика
стимулювання професійного розвитку та розвитку викладацької майстерності науково-педагогічних працівників. 2.
Науково-педагогічні працівники кафедри є членами прогресивних громадських організацій у сфері реалізації
освітньої програми. 3. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, у тому числі залучає їх до відповідних
міжнародних проєктів та формує умови підвищення кваліфікації у навчальному закладі.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: відсутні.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, які відповідають вимогам Критерію 6. Недоліки,
відсутні, тому що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних у реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Процедури конкурсного добору
викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього
процесу; запрошує до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців;
сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими організаціями та
стимулює розвиток викладацької майстерності. Визначена повна відповідність Критерію та прийнято за зразкову
практику наявність серед викладачів за ОП трьох наукових шкіл.

Сторінка 20



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.

Здійснивши огляд матеріально-технічних ресурсів, що використовуються під час реалізації ОП, шляхом перегляду
відео та показу окремих локацій за допомогою відеозв’язку, а також навчально-методичного забезпечення ОП
«Цивільна безпека», експертна група дійшла висновку, що фінансове, матеріально-технічне, інформаційно-ресурсне
забезпечення освітнього процесу є достатнім для підготовки майбутніх фахівців, наявні матеріально-технічні
ресурси КНУ відповідають сучасним вимогам викладання та навчання. У матеріалах відеозвіту
(https://cutt.ly/CEj5Aff), наданих ЕГ, продемонстровано наявність комп’ютерного класу випускової кафедри,
оснащеного комп’ютерною технікою різних моделей, які допомагають здобувачам краще опановувати майстерність
у обраній спеціальності. Усі стаціонарні комп’ютери ЗВО мають підключення до мережі Інтернет. Випускова
кафедра має окремий навчальний корпус, де розташовані лекційні предметні аудиторії, оснащені засобами
мультимедійної техніки для проведення інтерактивних занять та аудиторії для проведення лабораторних і
практичних робіт з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці, які укомплектовані стендами,
макетами, приладами та устаткуванням, в т.ч. лабораторія охорони праці, пожежної безпеки, гігієни праці та
виробничої санітарії, вентиляції, аерології. Для ознайомлення здобувачів з умовами та правилами безпеки
перебування в шахті використовується навчальна шахта, для навчання основам висотних рятувальних дій –
навчальна вишка (https://cutt.ly/pElmpb9). На базі ЗВО функціонує велика наукова бібліотека
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/biblioteka; http://lib.knu.edu.ua/). Обслуговування користувачів здійснюється на 6
абонементах і в 8 читальних залах. Наявний відкритий доступ до електронного каталогу (http://lib.ktu.edu.ua/?
page_id=6) та мережі Wi-Fi. Доступна віртуальна довідка (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1476), наявні ресурси
відкритого доступу (http://lib.knu.edu.ua/?page_id=15299), організовано зворотній зв'язок з читачами. З 2017 року
бібліотека виконує функції адміністратора міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science. З 2019 року
бібліотека Університету виступає координатором і основним виконавцем процесу створення репозитарію
(http://ds.knu.edu.ua/). В Університеті є спеціально оснащені лінгвістичні аудиторії для вивчення іноземних мов,
спеціалізовані навчальні лабораторії для проведення дослідницьких робіт з електротехніки, промислової вентиляції,
а також аудиторія для навчання слухачів вибуховій справі. Важливим надбанням Університету є навчальний центр
«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Siemens» (https://cutt.ly/YEkXTja). Наявне навчально-
методичне забезпечення розміщене у віртуальному навчальному середовищі на платформі Moodle
(http://mlib.knu.edu.ua) та Google Classroom. За результатами онлайн-співбесіди, здобувачі задоволені рівнем
матеріально-технічного забезпечення в Університеті, що забезпечує досягнення визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання.

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.

Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками і здобувачами ОП та в результаті перегляду відео-екскурсії
навчальним закладом, ЕГ встановила, що здобувачі дійсно забезпечені безоплатним доступом до інфраструктури та
інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльностей у межах освітньої
програми. Освітнє середовище, створене в Університеті, задовольняє потреби та інтереси здобувачів ОП: забезпечує
необхідні умови для здійснення освітнього процесу; надає установлені пільги і гарантії; забезпечує участь
здобувачів у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах; надає можливість брати участь у
громадському та студентському самоврядуванні, у вирішенні питань удосконалення освітнього процесу; інші умови,
у т. ч. для осіб з особливими потребами та соціально незахищених верств населення; академічну мобільність;
формування індивідуального навчального плану; отримання академічних, соціальних стипендій та матеріальної
допомоги. Здобувачі освіти отримують інформацію з різних джерел: електронні ресурси бібліотеки
(http://lib.knu.edu.ua), сайт факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet) і кафедри
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-
bezpeky), електронна система Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/), електронна система АСУ «ЗВО»
(http://www.knu.edu.ua/; http://asu.knu.edu.ua/login). Також функціонує репозитарій (http://ds.knu.edu.ua) –
електронний архів для зберігання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного доступу до
навчальних матеріалів, авторами яких є і науково-педагогічні працівники та здобувачі Університету. Для
задоволення інформаційних потреб здобувачів вищої освіти в Університеті є вільний доступ до Wi-Fi. У здобувачів є
можливість також безоплатно користуватися комп’ютерною технікою, навчально-методичною літературою, іншою
інфраструктурою ЗВО в цілому і кафедри зокрема.

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.

Для забезпечення безпеки життя та здоров’я здобувачів структурою ЗВО передбачено відділ охорони праці
(http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu). Працівники та здобувачі вищої освіти проходять інструктажі з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та здобувачів освіти у
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Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/113.pdf). Під час онлайн-
зустрічі здобувачі підтвердили факт проведення інструктажів. Крім того, щорічно проводиться перевірка
навчального закладу комісією у складі представників Університету, Державної служби України з надзвичайних
ситуацій та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, результати
якої оформляються Актом прийому готовності Університету до нового навчального року. Для проживання
здобувачів в Університеті є гуртожитки (для здобувачів за ОП – гуртожиток № 4), які забезпечують здобувачів
задовільними умовами для проживання, навчання та відпочинку. Під час зустрічі із здобувачами ЕГ дізналась про
наявність в студентському гуртожитку профілакторію, де здобувачі можуть покращити свій стан здоров’я. У
навчальних корпусах функціонують буфети та їдальні, які розташовані біля виходу з приміщення, а також
передбачено «зони відпочинку» для здобувачів. Для підтримання психічного здоров’я здобувачів, у ЗВО є штатний
психолог, до якого можуть звернутись здобувачі за потреби. Для врахування інтересів та задоволеності здобувачів у
ЗВО проводяться опитування, в т.ч і про освітнє середовище (https://cutt.ly/PEkzRvy). Для виявлення потреб та
інтересів здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в Університеті створено скриньку довіри, а також
проводяться системні зустрічі з представниками студентського самоврядування (підтверджено у різних фокус-
групах).

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

ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів, які
навчаються за ОП, відповідно до «Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 р.р.»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Центр забезпечення якості вищої освіти Університету періодично
проводить анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою та моніторинг якості освіти і освітньої діяльності відповідно до
«Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) Результати анкетування (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya) свідчать, що здобувачі в цілому позитивно оцінюють
рівень підтримки, що надає Університет. Механізм освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки здобувачів організовано через деканати факультетів, які надають потрібну інформацію щодо
організації освітнього процесу та соціально-культурного життя здобувачів та лобіюють їх інтереси. Також у ЗВО
призначаються куратори академічних груп, які забезпечують організаційну та консультативну підтримку здобувачів.
На вебсайті КНУ є інформація щодо організації освітнього процесу, громадського життя, діяльності ЗВО, виділено
окремий розділ «Навчання». Планування, організація і контроль навчального процесу здійснюються навчально-
методичним відділом Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/navchal-no-
metodychnyy-viddil). На реалізацію і захист прав, інтересів та можливостей здобувачів вирішувати питання навчання
і побуту, а також участь в управлінні КНУ спрямоване студентське самоврядування, яке діє відповідно до
«Положення про студентське самоврядування Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/122.pdf). В Університеті підтримується можливість всебічного фізичного та
особистого розвитку здобувача. Працює спорткомплекс, надаються консультативні послуги та психологічна
підтримка. Здобувачі вищої освіти забезпечуються гуртожитком, мають можливість одержання академічної та
соціальної стипендії (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces). Рекомендації
щодо вдосконалення механізмів будь-якої підтримки здобувачів можуть надаватися через опитування, анкетування,
індивідуальні бесіди з адміністрацією, викладачами, представниками студентського самоврядування та
профспілкового комітету.

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

Під час спілкування з стейкґолдерами було з’ясовано, що за даною ОП не навчаються особи з особливими освітніми
потребами. Проте слід зазначити, що адміністрацією Криворізького національного університету створені належні
умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Право на освіту осіб з особливими
освітніми потребами реалізується згідно з «Правилами прийому до Криворізького національного університету»
(https://cutt.ly/8EkD8mW) та «Порядком 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), який розміщений на головній сторінці сайту Університету в розділі
«Для осіб з особливими потребами». Відповідно до Порядку за кожним з навчальних корпусів призначена
відповідальна особа, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до території університету особам з
особливими освітніми потребами, а також зазначені контактний телефон та електронна адреса, за допомогою яких
можна отримати публічну інформацію чи звернутись за допомогою у наданні доступу до території університету.
Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» (п. 6.6
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) для студентів з особливими освітніми потребами можливе навчання
за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком. Адміністрацією Університету для ухвалення технічного
рішення з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до будівлі Університету було розроблено проєктну документацію та проведено роботу щодо залучення
зовнішньої фінансової допомоги для реалізації даного проєкту. У навчальних корпусах ЗВО наявні пандуси. Заняття
для груп здобувачів, в яких є особи з особливими освітніми потребами, відбуваються у корпусі з ліфтом. В
Університеті відкрито кімнату матері та дитини (https://cutt.ly/QEkzn1O).
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

В Університеті існує чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Процедура розгляду
конфліктних ситуацій здійснюється згідно з «Положенням про врегулювання конфліктних ситуацій у
Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf), яке розроблено
відповідно до «Статуту університету», «Антикорупційної програми університету на 2021-2023 роки» та інших
нормативних актів, а також з врахуванням рекомендацій попередньої акредитації у вересні 2020 р. Відповідно до
Положення, з метою запобігання виникненню конфліктних ситуацій, Університет реалізує управлінські заходи, які
включають в себе: здійснення аналізу емоційно-психологічного середовища шляхом опитування учасників
освітнього процесу щодо відчуття безпеки, рівноправності під час навчання/роботи в Університеті; інформування
осіб, між якими можуть виникати конфліктні ситуації, про офіційну позицію Університету щодо дискримінації,
харасменту, булінгу, віктімблеймінгу шляхом розміщення її на вебсайті; розроблення та розміщення на вебсайті
Університету інструкції з порядку дій у випадку виявлення конфліктної ситуації або участі в ній; визначення
обов’язків та відповідальності учасників освітнього процесу щодо створення та підтримання безпечної поведінки у
закладі вищої освіти; планування роботи з протидії конфліктним ситуаціям протягом календарного року.
Університет забезпечує розробку та вжиття заходів, необхідних та достатніх для запобігання, виявлення і протидії
корупції у своїй діяльності відповідно до «Антикорупційної програми Криворізького національного університету на
2021-2023 роки» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf). Для попередження виникнення конфліктних
ситуацій в ЗВО проводяться заходи профілактичного характеру (тестування здобувачів на вивчення рівня
конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності тощо; соціально-психологічні тренінги для
викладачів і здобувачів) та виховного характеру з питань попередження протиправної поведінки у процесі
здійснення освітньої діяльності. Звернення у формі скарги приймаються як у письмовому, так і в електронному
вигляді через скриньку довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry) та розглядаються у встановлені терміни, а
про результати звернення заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресою. Під час зустрічей з
учасниками освітнього процесу ЕГ дізналась, що від працівників та здобувачів вищої освіти до Університету
звернень про вчинення дій, які містять ознаки корупції, не надходило. Доступність політики та процедур
урегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу забезпечується постійним роз’ясненням цих
процедур. ЕГ дізналась, що конфліктних ситуацій за час навчання у здобувачів не було. Також відсутність
конфліктів підтвердили випускники закладу і проректор з науково-педагогічної роботи та виховної роботи,
запевнивши, що у разі їх виникнення заклад готовий до цього.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: 1. У Криворізькому національному університеті створений навчальний центр «Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані технології Siemens». 2. Розроблено корпоративний інформаційно-освітній портал з
відповідним навчально-методичним забезпеченням, необхідний для організації навчання в умовах сьогодення.
Позитивні практики: 1. У ЗВО відкритий доступ до електронної бібліотеки, наявні ресурси відкритого доступу,
організовано зворотній зв’язок з читачами. 2. Електронною бібліотекою забезпечено доступ до міжнародних баз
даних, у тому числі Scopus і Web of Science. 3. Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів в
Університеті впроваджено систему опитування учасників освітнього процесу щодо виявлення недоліків в освітньому
середовищі. 4. В Університеті відкрито кімнату матері та дитини. 5. Для попередження виникнення конфліктних
ситуацій в ЗВО проводяться заходи профілактичного та виховного характеру.

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

Слабкі сторони: не виявлено Недоліки: не виявлено Рекомендації щодо удосконалення: відсутні.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.
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Експертна група констатує повну відповідність ОП та діяльності за цією ОП Критерію 7, зважаючи на наведені
сильні сторони та позитивні практики, а також враховуючи, що: Криворізький національний університет має
взірцеву матеріально-технічну базу – сучасне обладнання, приміщення мають гарний технічний і естетичний стан,
інфраструктура закладу розвинута; є відкритий доступ до інформаційних ресурсів та створені належні умови для
навчання та проживання здобувачів, у тому числі осіб з обмеженими можливостями; працює спорткомплекс;
надаються консультативні послуги та психологічна підтримка, що передбачає підвищення ефективності освітнього
процесу та становлення зрілої професійно орієнтованої особистості, захисту психічного здоров’я і соціального
благополуччя відповідно до цілей та завдань системи освіти; існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення
конфліктних ситуацій; наявне забезпечення соціальної підтримки здобувачів. У цілому це створює достатні та
сприятливі умови для досягнення цілей, завдань, програмних результатів навчання за ОП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми у КНУ
регулюються його внутрішніми нормативними документами, схваленими на засіданнях Вченої ради Університету, і
доступні на сайті Університету (https://cutt.ly/pEpVvre), серед яких: «Положення про організацію освітнього процесу
в Криворізькому національному університеті» (пп. 3.1-3.3 https://cutt.ly/BEpVmDy), «Положення про моніторинг
якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті» (https://cutt.ly/AEpVEMQ),
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Криворізького
національного університету» (https://cutt.ly/9EpVIw1). Вказані документи є складовими внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ЗВО, у яких визначено процедури розроблення,
затвердження, реалізації, моніторингу та періодичного перегляду (удосконалення) освітніх програм; документальне
забезпечення ОП; порядок, статус, академічні права та обов’язки та функції Гаранта ОП зі спеціальності; вказана
інформація про проєктну групу, яка після затвердження ОП автоматично переходить в ранг групи забезпечення.
Наявне нововведення – процедура подачі пропозицій щодо внесення змін до ОП КНУ, яке надає можливість не
тільки відкритого доступу до внесення пропозицій до ОП, а й моніторингу усіма бажаючими стейкґолдерами за
динамікою перегляду та внесення змін до ОП (https://cutt.ly/9WNrfCy). Результати опитувань у різних фокус-групах
показали, що пропозиції щодо покращання ОП надаються (відображено в підкритеріях 1.2, 4.4 та 6.3 цього звіту),
обговорюються та враховуються в установленому порядку відповідно до нормативних документів ЗВО (протокол
засідання кафедри охорони праці та цивільної безпеки № 4 від 28.10.2020 р., протокол засідання вченої ради
гірничо-металургійного факультету № 5 від 30.10.2020 р.), а остаточна редакція ОП після громадського
обговорення розглядається та затверджується Вченою радою Університету (протокол Вченої ради № 3 від
0.3.11.2020 р. (ОП 2020 р.) та протокол № 7 від 23.02.2021 р. (ОП 2021 р.)). Відповідно до рекомендацій
акредитаційної експертизи ОП 2020 р. було переглянуто ОП та встановлено єдині вимоги щодо кількості кредитів
на дану ОП, а з 2021 навчального року всі здобувачі освіти магістерського рівня вивчають ОП протягом терміну 1 р. 4
міс. Таким чином, аналіз ОП та нормативних документів КНУ показав, що процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП, які нормативно встановлені в ЗВО, є зрозумілими і містять основні
відомості в обсязі, який дозволяє їх впровадити, і вони дотримані під час розроблення, затвердження та реалізації
ОП. Слід відмітити, що прийняття після акредитації ОП 2020 р. «Положення про моніторинг якості освіти та
освітньої діяльності у Криворізькому національному університеті» свідчить про те, що у ЗВО розроблені політика та
процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти постійно вдосконалюються.

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.

Проведені онлайн-зустрічі зі здобувачами, представниками студентського самоврядування, академічним та
адміністративним персоналом ЗВО свідчать, що здобувачі залучаються до процесу перегляду ОП та інших процедур
забезпечення якості вищої освіти. Це відбувається шляхом врахування думок здобувачів, які отримані через
опитування, анкетування, яке регламентоване «Положенням про організацію та проведення опитування здобувачів
вищої освіти Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf), а також
присутністю на засіданнях групи забезпечення та засіданнях кафедри, про що свідчать протоколи засідань, надані
на запит ЕГ (https://cutt.ly/WEawfCX). Під час зустрічі з ЕГ здобувачі підтвердили, що ЗВО періодично проводить
опитування, а також анкетування відносно їх задоволеності рівнем надання освітніх послуг та реалізації цілей і
програмних результатів навчання за ОП (https://cutt.ly/YWN3gGW). Результати анкетування здобувачів, у тому
числі й здобувачів за ОП, щодо якості освіти та освітньої діяльності (https://cutt.ly/cEydax1; https://cutt.ly/PEys5Bc)
показали, що здобувачів залучали до розробки та перегляду ОП (40,0-42,5 %), вони мали змогу оцінити зміст
дисципліни та якість викладання. Також, як було зазначено Гарантом ОП та викладачами випускової кафедри, зі
здобувачами різних курсів проводяться робочі наради, вибіркове опитування. За результати анкетування здобувачів
з метою формування ширшого кола професійних компетентностей до окремих робочих програм (силабусів) були
внесені корективи щодо використання активних методів навчання. У ЗВО створено студентський сектор
забезпечення якості вищої освіти, до складу якого залучено представників усіх факультетів, котрі зацікавлені у
покращанні процесу навчання та підвищенні мотивації усіх учасників освітнього процесу. Водночас, як свідчать
результати опитування здобувачів вищої освіти, є певний відсоток здобувачів освіти, які визнали свою неготовність
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брати участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП (31,7%). Здобувачі долучаються як безпосередньо,
так і через органи студентського самоврядування, діяльність якого регламентується «Положенням про студентське
самоврядування Криворізького національного університету» (https://cutt.ly/3WB7UE0). Це надає їм право і
можливість вирішувати питання навчання і побуту, захисту власних прав, інтересів та можливостей здобувачів, а
також брати участь в управлінні Університетом в межах питань, що належать до їх повноважень. Зустріч з
представниками студентського самоврядування, здобувачами, академічним та адміністративним персоналом
дозволила встановити роль студентського самоврядування в освітньому процесі закладу. На онлайн-зустрічі було
підтверджено, що студентське самоврядування активно залучається адміністрацією та викладачами ЗВО до
всебічних процесів КНУ, займає активну позицію в житті Університету: бере участь у розробці опитувальних анкет,
публікує відповідні інформаційні дописи в соціальних мережах.

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

У ЗВО діє Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (https://cutt.ly/6WNiJmg), який є центром
системної підтримки здобувачів та випускників у становленні їх як молодих фахівців. Центр організовує та
проводить профорієнтаційні зустрічі з представниками роботодавців, презентації компаній, Ярмарок вакансій
(https://cutt.ly/GWNacx2), а з 2021 р. – Ярмарок кар’єри (https://cutt.ly/xEyQ9zL). На сторінці Центру наявний Банк
потенційних роботодавців та пропозиції роботодавців (https://cutt.ly/JEagmRt), де розміщена актуальна інформація
про можливості працевлаштування, стажування, проходження практики. Роботодавці залучалися до процесу
перегляду ОП з метою врахування їхніх пропозицій щодо визначення потреби та формулювання цілей ОП,
регулювання взаємодії ринків праці та освітніх послуг, вивчення механізму працевлаштування випускників шляхом
анкетування (https://cutt.ly/YWN3gGW) та під час громадського обговорення ОП. Думка роботодавців враховується
під час обговорення умов і завдань практики здобувачів з керівниками підприємств, установ, організацій, що є
базами проведення практики (https://cutt.ly/DEafnrj). З метою удосконалення освітнього процесу, розвитку і
зміцнення освітньої і дослідницької співпраці та підвищення якості підготовки здобувачів за ОП укладено договори
про співпрацю (https://cutt.ly/oEafHnj). За результатами онлайн-зустрічей з роботодавцями, академічним
персоналом було підтверджено, що роботодавці беруть участь в обговоренні структури і компонентів ОП та надають
свої пропозиції щодо покращання контенту ОП, що засвідчується протоколами засідання кафедри (№ 8 від
13.01.2020 р.), групи забезпечення (№ 1 від 28.09.2020 р., № 2 від 19.10.2020 р.), наданими на запит ЕГ
(https://cutt.ly/5EaaHd3). Підтвердженням залучення роботодавців при періодичному перегляді ОП є: - рецензії-
відгуки на ОП, в яких наголошувалося, зокрема, про потребу в підготовці фахівців за спеціальністю «Цивільна
безпека» (Недвіга С.І. – провідний інженер з ОП відділу ОП ПАТ «Кривбасзалізрудком»); врахування в ОП
регіональних потреб ( Галінський В.С. – провідний фахівець (з вентиляції) відділу ОП комбінату ПАТ
«Кривбасзалізрудком») і тенденцій розвитку ринку праці та спеціальності (Шевченко В.І. – провідний інженера
відділу ОП ДВГРЗ ДСНС); - при перегляді ОП враховуються рекомендації голів ДЕК з підсумкових атестацій
здобувачів, які є представниками роботодавців, котрі на підставі договорів про співпрацю запрошуються до роботи в
ДЕК із захисту кваліфікаційних робіт, а також до їх рецензування та консультативної допомоги здобувачам; -
представники роботодавців є членами Наглядової ради у КНУ (https://cutt.ly/BEafwY9). Це дає змогу безпосередньо
впливати на якість ОП і мати об’єктивне уявлення про проблеми і перспективи надання освітніх послуг в
Університеті. Наразі склад оновлюється. Участь представників підприємств та організацій у роботі ДЕК,
проходження здобувачами практик дають змогу врахувати сучасні вимоги до формування та підготовки фахівців за
ОП.

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

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторії працевлаштування випускників
Університету та ОП зокрема здійснюється Центром сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(https://cutt.ly/6WNiJmg), а також Гарантом ОП спільно із викладачами кафедри шляхом проведення усних та
онлайн-опитувань випускників, а також написання листів-запитів на підприємства. Для з’ясування рівня
професійного становлення та траєкторії працевлаштування випускників, а також використання їхнього досвіду під
час перегляду ОП Центром забезпечення якості вищої освіти проводиться опитування випускників
(https://cutt.ly/YWN3gGW). Однією з форм зворотного зв’язку з випускниками є технічна можливість спілкування на
офіційному сайті (http://www.knu.edu.ua/; https://cutt.ly/sEakTYJ), де випускники можуть залишати відповідні
відгуки стосовно навчання в Університеті, пропозиції щодо удосконалення ОП. Під час онлайн-зустрічі
підтверджено, що випускники долучаються до участі у діяльності Університету. Центр сприяння працевлаштуванню
студентів і випускників організовує і проводить профорієнтаційні зустрічі (https://cutt.ly/sWMqI40) з
представниками роботодавців та випускниками, презентації компаній, Ярмарок вакансій (https://cutt.ly/GWNacx2),
Ярмарок кар’єри (https://cutt.ly/xEyQ9zL), де беруть участь провідні компанії, представлені на ринку України,
здобувачі та випускники факультетів ЗВО. Це є ефективним інструментом комунікації, що сприяє взаємному
знайомству роботодавців і здобувачів; адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців;
працевлаштуванню на full-time або part-time здобувачів та випускників; наданню здобувачам можливості
стажування під час канікул та протягом року. Проведення таких заходів сприяє інформаційному обміну, а також
стимулюванню та мотивації здобувачів до успішного засвоєння ОП. В ЗВО існує практика щорічного проведення
таких зустрічей, на яких можна отримати інформацію, пройти бліц-інтерв’ю і згодом стати одним із членів
професійної команди. Під час зустрічей ЕГ було отримано інформацію про проведення різноманітних заходів.
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Окрім презентацій компаній для здобувачів проводяться екскурсії на підприємства і до установ, тематичні зустрічі,
лекції професіоналів-практиків. Також, слід відмітити, що кафедра охорони праці та цивільної безпеки має сторінку
на Facebook (https://cutt.ly/IEFRvl5), що допомагає здійснювати моніторинг випускників ОП щодо їх
працевлаштування та кар’єрного шляху. Зворотній зв’язок з випускниками кафедри підтримується постійно через
співпрацю у рамках захисту кваліфікаційних робіт. На сторінці гірничо-металургійного факультету розміщено
інформацію про видатних випускників навчального закладу (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-
metalurhiynyy-fakul-tet). Таким чином, процедуру збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників
Університету в цілому забезпечено. ЗВО здійснює загальний моніторинг кар’єрних шляхів випускників ОП для
використання їхнього досвіду під час перегляду ОП.

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 закладу вищої освіти врегульована нормативними документами. Відповідно до мети
системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті (п. 9. «Положення про організацію
та проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету»
(https://cutt.ly/jEacP0k), п. 7 «Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому
національному університеті» (https://cutt.ly/eEacSYP) та п. 1.3 «Положення про внутрішню систему забезпечення
якості освітньої діяльності та якості освіти Криворізького національного університету» (https://cutt.ly/nEacFk6)
система моніторингу якості освіти в Університеті включає: виконання Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності та Державних вимог до акредитації освітньої діяльності; рівень і якість навчальних досягнень
здобувачами вищої освіти; рівень соціалізації здобувачів; рівень розвитку матеріально-технічної бази; забезпечення
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; розвиток
інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; кадрове забезпечення
освітнього процесу; удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний
перегляд освітніх програм; забезпечення публічності інформації про діяльність Університету; створення ефективної
системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти
Університету; участь у національних і міжнародних рейтингових дослідженнях закладів вищої освіти. Процес
контролю забезпечення якості освіти у навчальному закладі полягає у системному та постійному моніторингу
дотримання вказаних процедур і заходів, розробка і удосконалення яких направлені на забезпечення сприятливих
умов для здійснення освітньої діяльності в Університеті в цілому. Порядок проведення моніторингу
регламентований документованою процедурою. Основні принципи, процедури та індикатори забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті, розподілення обов'язків щодо забезпечення якості освітньої
діяльності та вищої освіти в Університеті між структурними підрозділами, учасниками освітнього процесу
визначено в «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому
національному університеті». ЗВО розроблено «План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у
Криворізькому національному університеті на 2020-2025 рр.» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf). ЗВО
була також проведена «робота над помилками» щодо причин, які завадили Системі забезпечення якості закладу
вищої освіти забезпечити вчасне реагування на недоліки ОП 2020 р.: розроблено «План заходів по реалізації
рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої програми “Цивільна безпека”» (https://cutt.ly/jEavbIY) з
наступною розробкою Заходів з реалізації відповідно до Плану (https://cutt.ly/JEgoWcp).

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

Акредитація ОП є наступною. Під час перегляду з метою удосконалення ОП «Цивільна безпека» до уваги взято
підсумки акредитаційної експертизи ОП «Цивільна безпека» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського)
рівня вищої освіти зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», проведеної у вересні 2020 р. і оприлюдненої на сайті
Університету (розділ «Загальна інформація. Акредитація») у відкритому доступі
(http://www.knu.edu.ua/akredytaciya). За результатами акредитаційної експертизи ОП був розроблений «План
заходів по реалізації рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна безпека», наданий на
запит ЕГ (https://cutt.ly/jEavbIY), що містить зауваження та рекомендації щодо удосконалення ОП, призначення
осіб, відповідальних за усунення зауважень та реалізацію рекомендацій. За результатами виконання Плану
працівниками кафедри охорони праці та цивільної безпеки було розроблено форму «Заходи щодо реалізації
рекомендацій акредитаційної експертизи освітньої програми «Цивільна безпека» другого (магістерського) рівня
вищої освіти», надану на запит ЕГ (https://cutt.ly/JEgoWcp), в якій знайшли відображення зауваження та
рекомендації щодо удосконалення ОП, а також виконані та заплановані на найближчий термін заходи з усунення
зауважень та реалізації рекомендацій. Аналіз ОП дав можливість констатувати наступне: - переглянуто ОП та
встановлено єдині вимоги щодо кількості кредитів на дану ОП; - мінімізовано вибіркові дисципліни в першому
семестрі; - розроблено «План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному
університеті на 2020-2025 рр.» (06.10.2020 р.) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/114.pdf) відповідно до
«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)»; -
удосконалено нормативну базу Університету: розроблено «Положення про моніторинг якості освіти та освітньої
діяльності у Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf)
(06.10.2020р.); «Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Криворізькому національному університеті»
(30.03.2021 р.) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf); - встановлено чіткі правила щодо можливості
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навчання та роботи осіб з особливими потребами (6.6 «Положення про організацію та проведення опитування
здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf;
- в Університеті наявна кімната матері та дитини (https://cutt.ly/aEabFDY); - розширено інформацію про ОП на сайті
Університету у розділі «Вступнику» (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy). Процес є дієвим, що дозволяє
покращити якість підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Цивільна безпека» та удосконалити освітній процес у
цілому.

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

Участь в забезпеченні якості освітньої діяльності та якості вищої освіти беруть усі співробітники в межах своєї
відповідальності. До її впровадження та підтримки залучаються внутрішні та зовнішні стейкґолдери на кожному
рівні освіти. Під час онлайн-зустрічі представники академічної спільноти, які причетні до освітньої діяльності за
ОП, демонстрували розуміння необхідності покращання якості освіти. Здійснення процесів і процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти узгоджується розподілом відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/struktura-universytetu). Зокрема, забезпечення внутрішнього контролю якості освітнього
процесу в Університеті у покладено на Центр забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/lWMaQqa),
(https://cutt.ly/3WMaONL), діяльність якого ґрунтується на нормативних документах (https://cutt.ly/AWMsHjt) та
планах роботи (https://cutt.ly/0WMsZLC). До завдань Центру забезпечення якості вищої освіти належить
координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої
освіти в Університеті. Для вирішення питань внутрішнього забезпечення якості освіти створено студентський сектор
забезпечення якості вищої освіти, до складу якого залучено здобувачів усіх факультетів, котрі зацікавлені у
покращанні процесу навчання та підвищенні мотивації усіх учасників освітнього процесу. До розвитку ОП та
освітньої діяльності академічна спільнота КНУ залучається шляхом запрошення до участі у конференціях,
семінарах, форумах (http://www.knu.edu.ua/konferencii; http://www.knu.edu.ua/konferencii-forumy-seminary-na-bazi-
inshyh-ustanov; http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-tehnichni-konferencii-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-
stva), що дозволяє формувати культуру якості освіти як інституційну мету. Також сприяє постійному розвитку ОП та
освітньої діяльності за цією ОП систематичне підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних
працівників. Експертній групі були надані для ознайомлення підтверджуючі документи (https://cutt.ly/9EamilD). У
цілому рівень освітнього процесу та взаємодії усіх його учасників свідчить, що ЗВО робить значні кроки у напрямку
розвитку культури якості освіти, прагне до постійного її підвищення шляхом врахування думки усіх стейкґолдерів
на всіх етапах розробки та оновлення освітньої програми. Під час зустрічей існуюча атмосфера діалогу та відкритості
дозволяє стверджувати, що в ЗВО наявна культура якості в академічній спільноті.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8:Сильні сторони: 1. Керівництво ЗВО оперативно
реагує на виявлені недоліки, у тому числі і по системі внутрішнього забезпечення якості, про що свідчить розробка
та затвердження «Плану заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у Криворізькому національному
університеті на 2020-2025 рр.», а також «Плану заходів по реалізації рекомендацій акредитаційної експертизи
освітньої програми «Цивільна безпека», який був розроблений з врахуванням попередніх рекомендацій експертної
групи. 2. ЗВО веде активну роботу щодо формування цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти та якості освітньої діяльності. 3. Високий рівень кваліфікації Гаранта ОП, викладачів та групи забезпечення,
які постійно вдосконалюються щодо забезпечення якості ОП та освітнього процесу. Позитивні практики: 1.
Прослідковується позитивна динаміка ЗВО в частині узгодження документації щодо розроблення, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми. 2. Вченою радою Університету внесено зміни до «Положення про
організацію освітнього процесу у Криворізькому національному університеті», зокрема в частині процедури
розроблення, перегляду та закриття освітніх програм та в частині про Гаранта освітньої програми. 3. Кафедра
охорони праці та цивільної безпеки здійснює практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
та траєкторії працевлаштування випускників ОП. 4. Для вирішення питань внутрішнього забезпечення якості освіти
створено студентський сектор забезпечення якості вищої освіти, до складу якого залучено здобувачів усіх
факультетів, котрі зацікавлені у покращанні процесу навчання та підвищенні мотивації усіх учасників освітнього
процесу.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. На вебсайті Університету відсутні інформаційні відомості (звід відгуків)
щодо врахування рекомендацій експертних груп, наданих у відповідних звітах, та рекомендацій галузевих
експертних рад, які представлені у їх висновках, що ускладнює проведення аналізу з визначення системних
недоліків освітніх програм КНУ та освітнього процесу. 2. Часткова активність здобувачів вищої освіти у анкетуванні
з питань якості організації освітнього процесу та розробки та перегляду ОП зокрема. Рекомендації щодо
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удосконалення: 1. Створити документ (окремий онлайн-ресурс), якій би відображав врахування зауважень та
пропозицій, які сформульовані під час акредитацій освітніх програм. 2. Посилити серед здобувачів вищої освіти
роз’яснювальну роботу щодо їх прав та можливостей з питань якості організації освітнього процесу, необхідності
долучення до аналізу якості організації освітнього процесу та розробки й перегляду ОП зокрема.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні сторони та позитивні практики, експертна група констатує відповідність ОП та
діяльності за цією ОП критерію 8. Підтвердженням цьому є наступне: ЗВО веде активну роботу щодо формування
цілісної системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності. Розроблені політика
та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти постійно вдосконалюються. Під час перегляду ОП
враховані результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та позиція здобувачів вищої освіти. До процесу
оновлення ОП залучаються фахівці в галузі професійної освіти та цивільної безпеки. Порядок проведення
моніторингу регламентований документованою процедурою. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої
освіти (зокрема, зауваження та пропозиції, сформульовані під час акредитації у 2020 р.) були враховані під час
перегляду освітньої програми. Процес є дієвим, що дозволить покращити якість підготовки здобувачів вищої освіти
за ОП «Цивільна безпека» та удосконалити освітній процес в цілому. ЗВО робить значні кроки у напрямку розвитку
культури якості освіти.

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.

Під час спілкування з усіма стейґолдерами та аналізу акредитаційної справи експертна група провела фахову оцінку
вебресурсів Криворізького національного університету на предмет інформативності та доступності необхідної
інформації за ОП «Цивільна безпека» для здобувачів та інших учасників освітнього процесу. Встановлено, що
правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу чіткі й зрозумілі та
регламентуються наступними документами Криворізького національного університету: «Статут Криворізького
національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), «Стратегія розвитку Криворізького
національного університету на 2020-2025 рр.» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), «Положення про
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), «Кодекс академічної доброчесності Криворізького національного
університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf), «Колективний договір ДВНЗ “Криворізький
національний університет” на 2017-2021 роки» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf), «Антикорупційна
програма Криворізького національного університету на 2021-2023 роки»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf). Ці та інші документи доступні для всіх учасників освітнього
процесу і знаходяться у відкритому доступі, оскільки відносяться до публічної інформації та розміщені на вебсайті
Університету в розділі «Загальна інформація» (http://www.knu.edu.ua/). Структура сайту є зручною у використанні,
що дозволяє легко і швидко знайти потрібну інформацію. На головній сторінці сайту розміщене меню швидкого
доступу до складових освітнього процесу (проєкти для обговорення, освітній портал, міжнародне співробітництво,
доступ до публічної інформації, пропозиції роботодавців, скринька довіри, АСУ «ЗВО» тощо).

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.

Діюча ОП «Цивільна безпека» та освітні програми попередніх років оприлюднені на офіційному вебсайті
Університету в розділі «Вступнику. Освітні програми» (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy). В Університеті
оновлена процедура подачі пропозицій щодо внесення змін до освітніх програм КНУ (https://cutt.ly/TWNeCE1), що
надає можливість не тільки відкритого доступу до внесення пропозицій до ОП, а й моніторингу усіма бажаючими
стейкґолдерами за динамікою перегляду та внесення змін до ОП (https://cutt.ly/9WNrfCy). Підтвердженням
попереднього ознайомлення з проєктом ОП було проведення розширених засідань групи забезпечення і кафедри
охорони праці та цивільної безпеки спільно з представниками роботодавців та здобувачами (відображено в
підкритеріях 8.3 цього звіту), в яких зазначається врахування пропозицій стейкґолдерів щодо внесення змін до ОП,
що було б неможливо без попереднього ознайомлення з проєктом ОП. Також роботодавці надавали рецензії-відгуки
на ОП. Результати опитувань, які провела експертна група під час онлайн-візиту, показали, що учасники освітнього
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процесу та роботодавці обізнані з інформацією про перегляд ОП та знають про її розміщення на офіційному вебсайті
Університету.

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.

ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про освітню програму в
обсязі, достатньому для інформування відповідних зацікавлених сторін (стейкґолдерів) та суспільства
(підтверджено представниками різних фокус-груп, які були присутні на зустрічах з експертами). Відповідно до
рекомендації ГЕР з акредитації, яка проходила у вересні 2020 р., розширено інформацію про ОП. У розділі
«Вступнику» наявний підрозділ «Освітні програми» (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy), де розміщено усі
освітні програми ЗВО, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та підрозділ «Перелік освітніх
програм з розподілом ліцензійних обсягів (2021 р.)» (https://cutt.ly/iEjuLuA). Також з інформацією про освітню
програму можна ознайомитися у розділі Центру забезпечення якості вищої освіти «Пропозиції щодо внесення змін
до освітніх програм» (https://cutt.ly/HEjqjh9). Силабуси навчальних дисциплін розміщені на сторінці кафедри
(https://cutt.ly/WEh6MRX) у розділі «Силабуси дисциплін» (https://cutt.ly/ZEh62H9). Наявний функціонал для
перегляду і завантаження, у тому числі вибіркових навчальних дисциплін, з переліком яких можна також
ознайомитись у Банку вибіркових дисциплін, який розміщений на головній сторінці вебсайту ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/). Анотація навчальної дисципліни та її силабус знаходяться у вільному доступі на сайті
Університету в системі АСУ «ЗВО», що, як підтвердили здобувачі, є зручно і доступно.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони: 1. Усі правила і процедури, які пов’язані з ОП та освітнім процесом, визначені у відповідних
документах ЗВО, регулюють дії всіх учасників ОП, є чіткими, зрозумілими і доступними. 2. Структура сайту є
зручною у використанні, що дозволяє легко і швидко знайти потрібну інформацію. 3. Розділ «Вступнику» є
достатньо інформативним щодо освітніх програм закладу, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти в Університеті: створено підрозділи «Освітні програми» та «Перелік освітніх програм з розподілом
ліцензійних обсягів (2021 р.)». Позитивні практики: 1. Обговорення ОП та інших нормативних документів
відбувається на сайті ЗВО, кожен з учасників освітнього процесу може відправити свої зауваження та пропозиції. 2.
Освітні компоненти (силабуси) розміщені у відкритому доступі, є функціонал для перегляду і завантаження, у тому
числі вибіркових навчальних дисциплін (Банк вибіркових дисциплін).

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

Слабкі сторони: не виявлено Недоліки: 1. На сайті наявні нормативні документи, які наразі втратили чинність і
потребують оновлення. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Архівувати нормативні документи, які втратили
чинність з наступним їх оновленням. 2. У розділі «Акредитація» вебсайту Університету зробити посилання на ОП,
надавши можливість для ознайомлення з нею без додаткового її пошуку.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на чіткість, прозорість та публічність правил і процедур, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, обізнаність зацікавлених сторін з інформацією про перегляд ОП, а також те, що виявлені
недоліки не є критичними, експертною групою встановлено, що освітня програма та діяльність за нею відповідає
Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:
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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

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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.

1. Проведений аналіз показав, що Криворізький національний університет здійснює прийом на навчання за другим
(магістерським) рівнем за освітньою програмою "Цивільна безпека" у межах ліцензованого обсягу
(https://registry.edbo.gov.ua/university/919/specialities/), але фактичні обсяги освітньої програми значно менші, тому
необхідно вжити заходів щодо стабілізації обсягів освітньої програми. 2. У Відомостях про самооцінювання ОП (с. 8)
прослідковується перелік навчальних дисциплін за різними ОП: «Цивільний захист та охорона праці в галузі» (2018
р.), «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність» (ОП 2018 р. та ОП 2021 р.).

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 A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ТСВО 263 ЦБ Магістр
(2018).pdf

KLtpxz+d0DwNngnDLY2PvhMTeGU2RaFz0WmSo0
7qPQI=

Додаток План заходів з реалізації
рекомендацій акредитаційної

експертизи ОП.pdf

ohI35xSEdJ7riEKXHLsTbAFF8qm1jR5YdvnHi80RH
t4=
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Додаток Заходи з реалізації
рекомендацій акредитаційної

експертизи ОП.pdf

8IcYEBCydAvJw6SKWs6eAnFNrU4qsEPAvbvuWA2
Lmgo=

Додаток Звіт про врахування
рекомендацій та усунення

недоліків.pdf

tvhG7B63XK8f5k+ME8+YlbnC1mNalD1GdDW397Sy
fuc=

***

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

Туровська Галина Іванівна

Члени експертної групи

Шароватова Олена Павлівна

Олексишина Марина Олександрівна
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