
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 Чеберячко Сергій Іванович, Кондратьєва Катерина Дмитрівна,
Бородіна Наталія Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 02.09.2020 р. – 04.09.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/akredytaciya

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/akredytaciya

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

ОП критеріям акредитації відповідає.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Унікальність ОП полягає у врахуванні особливостей безпечної розбудови техногенно навантаженого Криворізького
регіону. 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. Під час акредитації було визначено 6 сильних сторін, у тому числі: 1. ОП та
організований випускною кафедрою освітній процес має всі передумови для впровадження дуальної форми освіти.
2. Заклад вищої освіти на досить високому рівні забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми, що пояснюється наявністю на кафедрі двох наукових шкіл. Наукова школа професора Гуріна
А.О. сконцентрована на науковому напрямі «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв», а
наукова школа професора Лапшина О.Є. – на науковому напрямі «Поліпшення умов праці в гірничому
виробництві». Всього за 9-ма критеріями, що оцінювалися, відмічено 15 позитивних практик. Найбільш вагомими
та прогресивними з них є: 1. Підрозділ 2.2 ОП «Структурно-логічна схема ОП» вміщує послідовність вивчення
компонентів освітньої програми як для здобувачів, які мають ступінь бакалавра зі спеціальності 263 «Цивільна
безпека», так і окремо для здобувачів, які мають ступінь бакалавра з інших спеціальностей. 2. В Університеті є
навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Siemens», яких лише 5 в Україні. 3. У КНУ
існує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який об'єднує випускників всіх факультетів ЗВО
та сприяє працевлаштуванню молодих фахівців. 4. В ЗВО впроваджується ціла низька заходів, які направлені на
інтернаціоналізацію діяльності КНУ. Так, в Університеті розроблено «Положення про реалізацію грантових проектів
програм міжнародної співпраці Європейського Союзу та управління коштами грантів у Криворізькому
національному університеті». Згідно цього Положення НПП і студенти, які брали участь у проектах міжнародної
співпраці, зобов’язуються проводити тренінги, семінари щодо поширення набутого досвіду. Для підсилення
академічної мобільності та професійної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти в Університеті
започатковано і стимулюється читання лекцій на англійській мові, тощо. 5. В ЗВО розроблено та надано у
відкритому доступі Пам’ятку щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у Криворізькому
національному університеті та План заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертною групою виявлено 5 слабких сторін та 17 недоліків, які не є критичними, у тому числі: 1. В Правилах
прийому відсутня інформація що ОП, яка акредитується, має два обсяги (1 рік 4 місяця та 1 рік 10 місяців), таким
чином умови вступи не розкриті у повному обсязі. З врахуванням п. 3.3 «Правила прийому до Криворізького
національного університету у 2020 році» в додатку 1 та 3 термін навчання мав бути визначений 1 рік 4 місяця. 2.
Вибіркові освітні компоненти ОП на сьогоднішній день мають більш професійну спрямованість, яка відповідає
спеціальності ОП. 3. Документи ЗВО, а саме «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті» та силабуси навчальних дисциплін за ОП, потребують удосконалення в частині
необхідності використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її
ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання,
Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та
інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943
від 16.10.2009 р. 4. Існує певна невизначеність щодо можливості навчання за ОП, яка акредитується, осіб з
особливими потребами. 5. Документи ЗВО в частині розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОП не в
повній мірі узгоджені. 6. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» та «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університет» потребують удосконалення в частині визначення системи внутрішнього забезпечення
якості освітніх програм та освітньої діяльності і механізмів її забезпечення. 7. Визнання результатів навчання
неформальної освіти згідно з документом ЗВО «Положення про порядок визнання в Криворізькому національному
університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти» розповсюджується лише на
обов’язкові компоненти ОП, що є певним обмеженням можливостей студентів. Прийнявши до уваги виявлені слабкі
сторони та недоліки, а також використовуючи досвід сильних сторін і позитивних практик інших ЗВО, експертною
групою було надано 33 рекомендації щодо удосконалення за 9 критеріями.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

В освітній програмі чітко сформульовано мету – підготовка фахівців які володіють компетентностями, потрібними
для створення і підтримання здорових та безпечних умов праці, життєдіяльності людини, забезпечення цивільного
захисту, техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків. Зустрічі з
адміністрацією ЗВО та з академічним персоналом кафедри охорони праці та цивільної безпеки дали змогу розкрити
мету, зрозуміти цілі та особливість даної освітньої програми. Унікальність ОП, за словами гаранта, полягає у
врахуванні особливостей безпечної розбудови техногенно навантаженого Криворізького регіону. На сайті у вільному
доступі розміщено документ ЗВО «Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет» на 2019-
2024 рр.» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity).
Щодо цілей ОП, є потреба в їх конкретизації відносно унікальності ОП та місії Університету, яка направлена на
забезпечення підготовки конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання
науково-педагогічного й наукового потенціалу. Тому можна стверджувати, що цілі та мета ОП спрямовані на
досягнення цілей і забезпечення місії Криворізького національного університету.

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

Проведені зустрічі показали, що стейкхолдери були залучені до формулювання цілей та програмних результатів
навчання. Зустрічі у фокус-групах визначили для всіх учасників освітнього процесу їх роль у формуванні цілей
освітньої програми та програмних результатів навчання. Серед стейкхолдерів найбільш активними є роботодавці.
Так, під час зустрічі з роботодавцями підтвердилася інформація, що вони беруть участь у вдосконаленні освітніх
компонентів ОП через конференції (http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-tehnichni-konferencii-rozvytok-
promyslovosti-ta-suspil-stva), відкриті лекції та круглі столи, ярмарок вакансій
(http://www.knu.edu.ua/novini/shukayemo-svoye-karyerne-shhastya; http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/robotodavci), де обговорюються в тому числі актуальні
питання стосовно рівня підготовки фахівців. ЗВО визначає необхідність та значущість проведення зазначених вище
заходів (наказ від 19 березня 2019 року № 108). Зі спілкування з роботодавцями стало зрозуміла їх активна участь у
забезпечені проведення практик студентів, що підтверджено договорами про співпрацю: з державним воєнізованим
гірничорятувальним загоном державної служби України з надзвичайних ситуацій (договір № 73 від 09.01.20), з
Криворізьким експертно-технічним центром Держпраці (договір № 233/186.16 від 09.11.2016) та інші. Разом з тим
ЕГ були надані рецензії-відгуки на ОП від провідного фахівця (з вентиляції) відділу охорони праці комбінату ПАТ
«Кривбасзалізрудком» - Галінського В.С. (від 10.01.2020р. № 18); технічного директора ООО «Криворізька
будівельна компанія» - Куріловича С.П; провідного інженера з охорони праці відділу охорони праці ПАТ
«Кривбасзалізрудком» - Недвіги С. (від 10.01.2020р № 19); менеджера з охорони праці (охорона праці на
капітальному ремонті і будівництві) (робота з підрядними організаціями) управління з промислової безпеки
департаменту з охорони праці та промислової безпеки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - Приходченка Д.В., в яких
наводяться рекомендації, які були враховані у проєкті ОП на 2020 рік. Потенційні роботодавці, під керівництвом
яких студенти проходять практику, задоволені рівнем набутих здобувачами компетенцій та знань.

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

Цілі та програмні результати навчання орієнтуються на потреби сучасного ринку праці. Проте набуті студентами
компетентності описуються досить загально, як наприклад, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Регіональний контекст проявляється лише
при розподілі обсягу програми за освітніми компонентами. Гарант ОП під час зустрічі пояснив, що тенденції на
ринку враховані з урахуванням специфіки програми 263, на основі моніторингу офіційних відкритих джерел,
інформації, на інтернет-ресурсах з працевлаштування (rabota.ua, work.ua та ін.), листів-запитів до підприємств,
виходячи з яких і формуються компетентності студентів, насамперед, для реалізації своїх знань та навичок в службах
охорони праці підприємств та організацій, органах державного управління та нагляду за станом цивільної безпеки,
тощо. Варто зазначити, що при розробці ОП проаналізовано ряд освітніх програм українських та європейських
закладів вищої освіти з деякими з них КНУ має угоди про співпрацю, зокрема Academic exchange. Conducting basic
and applied research in the fields of mineralogy, ecology, mining and geoengineering (http://doir.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/AGH_Poland.pdf), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (http://doir.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/Scan-pol.pdf ), Old Polish University in Kielce (http://doir.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/Cooperation-Agreement-2019.pdf). За зазначеними угодами викладачі стажування, що також
сприяло врахуванню світових тенденцій розвитку спеціальності. Наприклад, Гарант ОП Лапшин О.О. пройшов
стажування за міжнародною програмою професійного розвитку 31.05.2019 по 09.06. 2019 у Technical University of
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Varna. Серед вітчизняних ОП був врахований досвід провідних університетів України за даною спеціальністю, а
саме: Національного університету цивільного захисту України, Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності, НТУ «Харківський політехнічний інститут» та НТУ «Дніпровська політехніка», що засвідчено
наявністю відповідних відгуків-рецензій. Зустріч з роботодавцями показала значний інтерес підприємств та
організацій Кривбасу до випускників програми. Таким чином, опираючись на мету та унікальність даної освітньої
програми, можна стверджувати, що ОП орієнтується на формування універсального фахівця з сучасними
компетентностями, які базуються на тенденціях розвитку спеціальності, ринку праці, галузевому та регіональному
контексті, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

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.

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю ОП для другого (магістерського) рівня відсутній. Однак ЕГ було
представлено розроблений Тимчасовий стандарт 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.)
й уведений в 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.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: 1. При формуванні ОП використаний досвід українських та європейських закладів вищої освіти.
Позитивні практики: 1. У зв’язку з відсутністю затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальність 263 «Цивільна
безпека» для другого (магістерського) рівня, КНУ розробив відповідний Тимчасовий стандарт вищої освіти.

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

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Переглянути ОП на
рахунок чи достатні її компетентності для професій «Інженер з безпеки руху» (код КП 3152) «Інженер з техногенно-
екологічної безпеки» (код КП 2149.2), «Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху» (код КП 1226.2).
При цьому переглянути стандарти вищої освіти та ОП за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту
довкілля», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 274 «Транспорт», 275 «Транспортні технології (за видами»).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП загалом відповідає визначеному критерію.

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).
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Особливістю ОП є її обсяг, якій має два варіанта. Перший обсяг – 90 кредитів ЄКТС для здобувачів, які мають
освітній рівень бакалавра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Другій обсяг – 120 ЄКТС кредитів для
здобувачів, які мають освітній рівень бакалавра за іншими спеціальностями. В ОП для кожного обсягу визначений
перелік освітніх компонентів, а також послідовність вивчення та зв’язок компонентів освітньої програми.
Зазначений підхід відповідає вимогам законодавстві України до навчального навантаження освітньої рівня освіти
«магістр», а саме ст. 5 Закону України «Про вищу освіту». Оскільки стандарт вищої освіти рівня «магістр» зі
спеціальності 263 «Цивільна безпека» відсутній, то КНУ для розроблення ОП «Цивільна безпека» розробив
Тимчасовий стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», що
відмічено як позитивна практика. Проведений аналіз показав, що ОП розроблена у відповідності до «Положення
про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces).

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

Зміст ОП «Цивільна безпека» має чітку структуру та логічну послідовність. Освітні компоненти, що внесені до
освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання. Структурно-логічна схема розміщена в підрозділі 2.2 ОП «Структурно-логічна
схема ОП», де чітко вказується послідовність вивчення компонентів освітньої програми для здобувачів, які мають
ступінь бакалавра зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» і окремо для здобувачів, які мають ступінь бакалавра з
інших спеціальностей. ЕГ була проаналізована матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх
компонентів, методів навчання та оцінювання, що була подана в додатку до відомостей про самооцінювання. В
результаті було з’ясовано, що ОП відповідає заявленим цілям та меті – підготовці фахівців здатних вирішувати
практичні проблеми та спеціалізовані задачі цивільної безпеки. Освітня програма викладена на сайті за
посиланням: http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity. Ознайомлення з
методичними вказівками до виконання та оформлення кваліфікаційних робіт магістра (https://cutt.ly/nfbPcIj) дало
змогу ідентифікувати результативність досягнення заявлених цілей ОП.

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

Зміст ОП «Цивільна безпека» відповідає предметній галузі заявленої для неї спеціальності. Освітні компоненти
відповідають об’єкту вивчення і враховують наукову, теоретичну та практичну підготовку здобувачів за даною
спеціальністю та рівнем освіти. ОП дозволяє оволодіти такими методами, методиками та технологіями: моделювати,
спрощувати, адекватно уявляти, порівнювати, використовувати відомі рішення в новому форматі, якісно оцінювати
кількісні результати, їх математично формулювати, що забезпечується дисципліною «Оцінка ефективності
працеохоронних заходів»; методи експертних оцінок розриваються навчальною дисципліною «Методи і засоби
захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів»; методи та організаційні процедури інноваційної
діяльності, методи та інструментальні засоби визначення і прогнозування виникнення ризиків та можливих джерел
надзвичайних ситуацій надаються навчальною дисципліною «Проектування охорони праці» у тому числі методи та
засоби математичного моделювання, що в цілому відповідає специфіці об’єктів управління в галузі цивільної
безпеки. Таким чином, зміст освітньої програми відповідає теоретичному змісту предметної області. Однак існує
певні непорозуміння стосовно назв дисциплін. Наприклад, «Проектування охорони праці». Відповідно до
тлумачного словника з української мови проектування – це дія направлена на конкретний предмет, тобто машину,
міст, споруду, можливо засоби захисту, тоді як охорона праці – це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на
збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час трудової діяльності. Таким чином, виникає
непорозуміння – яку саме систему навчають проектувати?

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії в КНУ регулюють ряд документів ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces), а саме: «Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті», «Положення про порядок навчання студентів за
індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті», «Положенням про формування
здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання» та «Тимчасове
положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами ДВНЗ «Криворізький національний
університет». Згідно з зазначеними вище документами формування індивідуальної освітньої траєкторії
визначається дисциплінами самостійного вибору, які складають 25 % від загального обсягу освітньої програми, а
також індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. Аналіз ОП показав, що її варіативна частина має
обсяг трохи менше ніж 25 % (22/26 кредитів ЄКТС), що не відповідає вимогам документів ЗВО та Закону України
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«Про вищу освіту». Однак, згідно наказу по університету від 04.03.19 р. № 91 в навчальні плани № 1623, № 1777, №
1780, № 1683 на 2019-2020 навчальний рік були внесені зміни (вилучення дисципліни «Проектування безпечного
електроспоживання» і додавання ще декількох вибіркових дисциплін), що в цілому дозволило збільшити частку
вибіркових дисциплін. Таким чином, відповідно до навчальних планів обсяг вибіркових дисциплін для здобувачів,
які вступали на ОП на базі бакалаврату зі спеціальності «Цивільна безпека» складає 28 кредитів ЄКТС (31 %), а для
інших здобувачів – 30 кредитів ЄКТС (25 %). З загальним переліком вибіркових навчальних дисциплін можна
ознайомитись через головну сторінку веб-сайту університету (ніжне горизонтальне поле), на якій є можливість
скачати банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/). Необхідно відмітити, що вибіркові компоненти ОП на
сьогоднішній день мають більш професійну спрямованість, яка відповідає спеціальності ОП, тому доречно їх
переглянути, можливо деякі з них перенести у цикл професійної підготовки.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього
процесу у ДВНЗ в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf) і передбачає проходження переддипломної практики (6 кредитів ЄКТС). Надані експертній групі на
ознайомлення звіти з практичної підготовки є структурованими, їх зміст свідчить, що здобувачі вищої освіти під час
проходження практик разом із вивченням загальних питань функціонування бази практичної підготовки
виконують індивідуальне завдання, що в цілому дозволяє здобути ними компетентності, які необхідні для
подальшої професійної діяльності. Онлайн зустрічі із роботодавцями та здобувачами вищої освіти підтвердили
достовірність наданої інформації. Варто відмітити, що представники бази практик, які були присутні на зустрічах,
наголошують про високий рівень навичок та компетентностей практикантів.

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

Зустріч з академічним персоналом дала змогу ідентифікувати, що на кафедрі охорони праці та цивільної безпеки
приділяють увагу розвитку soft skills, оскільки це є частиною реалізації цілей ОП. Насамперед, розвиток професійної
комунікації відбувається через опанування відповідних навчальних дисциплін: «Ділова іноземна мова»,
«Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність», «Управління охороною праці». Також soft skills формуються в
процесі активних форм навчання та проходження практики. На кафедрі та в ЗВО проводяться науково- практичні
конференції (http://www.knu.edu.ua/konferencii), реалізується участь в проектах (http://www.knu.edu.ua/konkursy-
students-kyh-naukovyh-robit/special-nist-hirnyctvo), здійснюється візити в інші ЗВО, що також сприяє розвитку soft
skills. Тому можна зробити висновок, що як ЗВО в цілому, так і ОП зокрема постійно підтримує сприятливе освітнє,
культурне та соціально-психологічне середовище з метою формування всебічно розвиненої суспільної особистості.
Разом з цим пропонується переглянути в ОП вибіркові компоненти. Рекомендується пропонувати такі вибіркові
компоненти, які не є дисциплінами за даною спеціальністю і більш направлені на набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (softskills). Тобто доцільніше запропонувати на вибір навчальні дисципліни з інших (не
суміжних за спеціальністю) ОП, що є важливим для особливого розвитку здобувача вищої освіти. Такі вибіркові
дисципліни дозволять здобувачу формувати знання в іншій сфері або ж підвищити їх майстерність. Наприклад,
навчальна дисципліна «Розвиток комунікації на підприємстві».

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

Професійний стандарт зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» 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.

Відповідно до відомостей про самооцінювання, нормативні документи університету регламентують кількість
навчальних дисциплін на рік – не більше 16, а мінімальний обсяг освітньої компоненти – 3 кредити ЄКТС, що
дотримано в ОП. Співвідношення аудиторної та самостійної роботи для навчальних дисциплін ОП залежить від
форми навчання та обсягу освітньої компоненти. При аналізі силабусів освітніх компонентів ОП
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-
bezpeky/silabusy-osvitnih-prohram) було з’ясовано, що співвідношення аудиторної і самостійної роботи студентів по
кожній навчальній дисципліні ОП знаходиться в досить великому діапазоні (від 30 % до 73 % від загального обсягу
навчального часу студента за цією дисципліною), що звичайно потребує коригування. Разом з цим результати
зустрічей під час візиту ЕГ підтвердили, що здобувачі на аудиторних заняттях отримають достатньо знань і вмінь
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для виконання в подальшому самостійної роботи. Таким чином, аналіз обсягу освітньої програми та її окремих
освітніх компонентів і співвідношення аудиторної та самостійної роботи дозволив зробити висновок, що в цілому
фактичне навантаження здобувачів відповідає нормативним вимогам, допомагає досягати цілі ОП та здатне
забезпечити досягнення програмних результатів навчання.

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

За ОП, що акредитується, дуальна форма освіти не застосовується. Проте ЗВО активно запроваджує можливість
навчання здобувачів, які працюють за спеціальністю. Це реалізується шляхом введення індивідуального плану
контрольних заходів.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: 1. ОП та організований випускною кафедрою освітній процес має всі передумови для впровадження
дуальної форми освіти. Позитивні практики: 1. Для розроблення ОП «Цивільна безпека» КНУ розроблено
Тимчасовий стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 2.
Підрозділ 2.2 ОП «Структурно-логічна схема ОП» вміщує послідовність вивчення компонентів освітньої програми
як для здобувачів, які мають ступінь бакалавра зі спеціальності 263 «Цивільна безпека», так і окремо для здобувачів,
які мають ступінь бакалавра з інших спеціальностей.

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

Слабкі сторони: 1. Існує цілий ряд недоліків, які пов’язані з варіативною частиною. Недоліки: 1. Варіативна частина
ОП має обсяг трохи менше ніж 25 % (22/26 кредитів ЄКТС), що не відповідає вимогам документів ЗВО та Закону
України «Про вищу освіту». Не зважаючи на те, що згідно наказу по університету від 04.03.19 р. № 91 в навчальні
плани на 2019-2020 навчальний рік були внесені зміни (вилучення однієї дисципліни і додавання ще декількох
вибіркових дисциплін), що в цілому дозволило збільшити частку вибіркових дисциплін, необхідно було ще до
початку навчального року 2020/2021 внести відповідні зміни в ОП. 2. Вибіркові освітні компоненти ОП на
сьогоднішній день мають більш професійну спрямованість, яка відповідає спеціальності ОП. 3. Співвідношення
аудиторної і самостійної роботи студентів по кожній навчальній дисципліні ОП знаходиться в досить великому
діапазоні (від 30 % до 73 % від загального обсягу навчального часу студента за цією дисципліною) 4. Деякі назви
навчальних дисциплін сформульовані не коректно. Рекомендації щодо удосконалення: 1. У найближчий термін
переглянути ОП з метою усунення зазначених вище недоліків, при цьому приділити увагу питанню - чи надає ОП
компетентності для визначених в ній професій. Доречно вибіркові дисципліни переглянути, можливо деякі з них
перенести у цикл професійної підготовки. Наприклад, навчальну дисципліну «Система безпеки на транспорті»,
оскільки саме ця навчальна дисципліна дозволяє набути компетентностей що відповідають професіям «Інженер з
безпеки руху» та «Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху». Рекомендується пропонувати такі
вибіркові компоненти, які не є дисциплінами за даною спеціальністю і більш направлені на набуття здобувачами
вищої освіти соціальних навичок (softskills). Тобто доцільніше запропонувати на вибір навчальні дисципліни з
інших (не суміжних за спеціальністю) ОП, що є важливим для особливого розвитку здобувача вищої освіти. 2.
Переглянути силабуси освітніх компонентів ОП привівши у відповідність співвідношення аудиторної і самостійної
роботи студентів. 3. Розробити «Положення про силабуси» скориставшись практикою інших ЗВО України та
порадами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (http://gohigher.org/yak-stvoriti-silabus-
resursi-sho-dopomozhut-efektivno-organizuvati-robotu). Разом з цим проаналізувати доцільність в подальшому
розробляти паралельно з силабусами робочі програми (https://naqa.gov.ua/wp-
content/uploads/2019/08/%d0%a1%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d1%81-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%a0%d0%a2%d0%9f.pdf ). 4. Створити на веб-сайті університету в
розділі «Навчання» підрозділ «Вибіркові навчальні дисципліни» де можливо буде не тільки ознайомитись з
загальним переліком вибіркових дисциплін, а і перейти за посиланням на сторінку вибіркової дисципліни на якій
буде надана анотація про дисципліну, її обсяг та семестри на яких можна її обрати, а також передбачена можливість
проглянути і завантажити силабус цієї навчальної дисципліни.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а 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 2020 році зі змінами внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 р. №591, зареєстрованими у Міністерстві юстиції 07 травня 2020
року за № 415/34698 (далі – Правила прийому) оприлюднені на сайті ЗВО (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu),
вони в цілому є чіткими та зрозумілими. За результатами співбесід з Головою та відповідальним секретарем
приймальної комісії встановлено, що Правила прийому щорічно оновлюються та оприлюднюються на сайті ЗНО в
розділі «Вступнику». Здобувачі вищої освіти підтвердили, що Правила прийому є чіткими та зрозумілими. Разом з
цим в Правилах прийому відсутня інформація що ОП, яка акредитується, має два обсяги (1 рік 4 місяців та 1 рік 10
місяців), таким чином умови вступи не розкриті у повному обсязі. По факту для осіб, які мають диплом бакалавра за
спеціальністю «Цивільна безпека», проводиться фаховий іспит, а для осіб, які мають диплом з інших
спеціальностей, – співбесіда. Також Правила прийому не містять інформації щодо фактичної можливості навчання,
у тому числі за даною ОП, осіб з особливими потребами. Відповіді різних стейкхолдерів щодо можливості навчання
за ОП, яка акредитується, осіб з особливими потребами, різняться, що в свою чергу підтверджує невизначеність
даного питання. Також недоліком у висвітлені правил прийому та умов вступу до КНУ є відмінність україномовної та
англомовної версій сайту. Для іноземних студентів існують спеціальна сторінка із запрошення на навчання
(http://doir.knu.edu.ua/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/).

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

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування завдань з тем компонентів освітньої програми для
здобувачів на базі бакалаврату з «Цивільної безпеки» (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-za-stupenem-
mahistr) та у формі співбесіди для здобувачів, які отримали ступінь бакалавра з інших освітніх програм. Конкурсний
бал за ОП розраховується відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України на 2020 рік»,
а саме: КБ=ПІ+П2, де: П1 – сума балів, отриманих за результатами тестування з іноземної мови; П2 – сума балів,
отриманих за результатами тестування з фахового вступного випробування (співбеіди), яке сформовано відповідно
до ОП «Цивільна безпека». Для здобувачів з інших спеціальностей розроблено окрему спрощену програму вступних
фахових випробувань, для визначення базових знань з цивільної безпеки. Такий підхід в цілому дає можливість
врахувати специфіку освітньої програми «Цивільна безпека» та відібрати найбільш підготовлених та професійно
спрямованих абітурієнтів. Разом з цим, на зустрічах з представниками ЗВО було відмічено, що особливістю ОП є
неможливість навчатись на ній певної категорії осіб з особливими потребами, що пов’язано з виконанням
професійних обов’язків, і цей факт не відображено в Правилах прийому на навчання.

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.

Питання визнання результатів навчання в інших ЗВО, у тому числі процедури їх застосування, регламентовано
документами ЗВО: «Положення про організацію освітнього процесу»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про порядок визнання у Криворізькому
національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), «Положенням про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf). Особливістю ОП є Порядок проходження
атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ЗВО, що розташовані у населених пунктах, на території
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf). Для
визнання результатів навчання в університеті створюється комісія в складі не менше трьох осіб. За результатами
атестації комісія впродовж трьох робочих днів ухвалює рішення щодо визнання результатів навчання та періодів
навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) за відповідною
освітньою програмою в університеті або відмовляє в цьому. Процедура визнання іноземних дипломів урегульована
на рівні Держави та Міністерства освіти і науки України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15;
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv). В КНУ створені умови для академічної
мобільності студентів, що регулює «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). Під час розмови зі студентами було з’ясовано, що здобувачі вищої
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освіти обізнані про можливість здобуття освітніх компетентностей в інших закладах вищої освіти України та за
кордоном.

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 документі ЗВО «Положенням про організацію освітнього процесу»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) ідентифіковано право людини на освіту впродовж життя шляхом
формальної, неформальної освіти. В КНУ результати навчання, отримані у неформальній освіті, враховуються
відповідно до «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). Випадків
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на ОП, що акредитується, до дати проведення
експертизи не було. Визнання результатів навчання неформальної освіти згідно з зазначеним вище Положенням
розповсюджується лише на обов’язкові компоненти ОП, що є певним обмеженням можливостей студентів, оскільки
доцільно надавати можливість здобувачам вищої освіти перезарахувати їм і певні модулі (теми) обов’язкових та
вибіркових навчальних дисциплін, які вони здобули в неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони: 1. В КНУ розроблено «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науково-педагогічних та наукових працівників Криворізького національного університету» та «Положення про
порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти». Позитивні практики: 1. В ЗВО діє Порядок проходження атестації здобутих результатів
навчання осіб, які навчалися у ЗВО, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади
тимчасово не здійснюють свої повноваження.

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

Слабкі сторони: 1. Відмінність україномовної та англомовної версій сайту ЗВО, що прослідковується по ряду розділів
сайту, у тому числі у висвітленні правил прийому та умов вступу до КНУ. Недоліки: 1. В Правилах прийому відсутня
інформація що ОП, яка акредитується, має два обсяги (1 рік 4 місяця та 1 рік 10 місяців), таким чином умови вступи
не розкриті у повному обсязі. З врахуванням п. 3.3 «Правила прийому до Криворізького національного університету
у 2020 році» в додатку 1 та 3 термін навчання мав бути визначений 1 рік 4 місяця. 2. Правила прийому не містять
інформації щодо фактичної можливості навчання, у тому числі за даною ОП, осіб з особливими потребами. 3.
Визнання результатів навчання неформальної освіти згідно з документом ЗВО «Положення про порядок визнання в
Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти».
розповсюджується лише на обов’язкові компоненти ОП, що є певним обмеженням можливостей студентів, оскільки
доцільно надавати можливість здобувачам вищої освіти перезарахувати їм і певні модулі (теми) обов’язкових та
вибіркових навчальних дисциплін, які вони здобули в неформальній освіті. Рекомендації щодо удосконалення: 1. В
наступних роках в «Правила прийому до Криворізького національного університету» більш коректно надавати
інформацію щодо обсягів навчання та умов вступу за даною ОП, у тому числі надавати інформацію щодо фактичної
можливості навчання за ОП, осіб з особливими потребами. 2. Підрозділ «Освітні програми» на сайті ЗВО доцільно
перенести з розділу «Навчання» до розділу «Вступнику», де крім можливості ознайомлення з самими ОП надати
невеликі анотації до ОП щоб абітурієнт за цією інформацією міг прийняти рішення з вибору ОП для навчання. 3.
Удосконалити «Положення про порядок визнання в Криворізькому національному університеті результатів
навчання, отриманих в умовах неформальної освіти» з врахуванням наданого вище недоліка. 4. Перелік
спеціальностей в розділі сайту «Вступнику» доцільно надати окремою сторінкою з можливістю переходу для
ознайомлення на сторінку кожної ОП. 5. Привести у відповідність україномовну та англомовну версій сайту ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими.
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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.

Для викладання на ОП використовуються різноманітні форми навчання, які визначено в документах ЗВО
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces), «Положення про організацію
виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). «Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним
графіком в Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-
navchal-nyy-proces). Серед основних видів навчальних занять в Університеті можна виокремити такі: лекція,
лабораторне практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація. Також існують інші види навчання, які
встановлюються за необхідності й належного обґрунтування, но їх кількість незначна. Форми, види, обсяг, методи
проведення індивідуальних навчальних занять, форми й методи поточного і підсумкового контролю (крім
підсумкової атестації випускників) визначаються індивідуальним навчальним планом студента. Методи навчання
базуються на засадах студентоцентрованого та компетентністного підходів, а також на основі партнерства,
самоосвіти, інтеграції навчальної і наукової діяльності, самореалізації здобувача вищої освіти. В системі
дистанційної освіти, яка базується на платформі G Suite, що підтверджено укладеною угодою з компанією Google (07
січня 2020 р.), відбувається через перегляд відповідного навчального матеріалу, виконання тестових завдань для
перевірки знань, практичних задач, проектів. Платформою надається зворотній зв'язок з викладачами, які після
одержання відповідних робіт студентів можуть надати коментарі, провести консультацію, продемонструвати за
рахунок онлайн контенту виконання практичних завдань. В Університеті є можливість отримувати консультації,
відвідувати заняття та виконувати інші форми навчання передбачені документом ЗВО «Положення про організацію
індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів в ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/25.pdf). Відповідно до нормативних документів НПП надається можливість
наповнювати зміст навчальних дисциплін, вносити зміни в робочі навчальні програми, обирати ефективні методи
навчання, проводити заняття із застосуванням сучасних технологій, пропонувати форми самостійної роботи.
Опитування підтвердили, що НПП має такі можливості і використовує їх. Академічна свобода здобувачів освіти
досягається шляхом надання їм таких прав: вільно обирати форму навчання, теми курсових та кваліфікаційних
робіт, теми наукових досліджень; вибір певних компонентів освітньої програми, надання пропозиції щодо внесення
змін до ОП.

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).

Результати опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти підтвердили, що науково-
педагогічні працівники вчасно і повною мірою доносять до студентів інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Загалом на першому
занятті студенти ознайомлюються зі змістом та передбачуваними результатами навчання, порядком та критеріями
оцінювання, що дає змогу мотивувати здобувачів освіти прослухати цей курс. Дана інформація також міститься у
робочих навчальних програмах дисциплін, які розміщені в програмному комплексі «АСУ ЗВО», яка розроблена
НВП «МКР» (договір №69 від 05.03.2018) та силабусах. Магістранти можуть в будь-який час самостійно повторно
ознайомитися з робочими програмами та силабусами навчальних дисциплін, які розміщені в електронному вигляді
на освітньому порталі (http://mlib.knu.edu.ua/) та на сторінці випускної кафедри на сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-
bezpeky/silabusy-dyscyplin), що дозволяє їм більше уваги приділити критеріям оцінювання, заліковим
(екзаменаційним) вимогам, засобам діагностики успішності навчання, тощо. У електронній бібліотеці ЗВО
авторизовані студенти та викладачі мають змогу замовити навчальну та наукову літературу через електронний
каталог (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1476). В Університеті запроваджена дистанційна форма освіти через
платформу G Suite та інформаційну систему (http://is.knu.edu.ua/login). Разом з цим, документи ЗВО, а саме
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті», «Положення про
порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та силабуси, потребують удосконалення в частині необхідності
використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових
документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про
практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів
відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009
р. (https://www.kmu.gov.ua/news/247627082).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
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Науково-дослідна робота здобувачів здійснюється при підготовці та захисті кваліфікаційної (магістерської) роботи,
організації наукових конференцій, конкурсів, олімпіад про що свідчать досягнення студентів, які представлені були
для огляду експертам (http://www.knu.edu.ua/novini/mis-kyy-holova-yuriy-vilkul-vruchyv-vidznaky-obdarovaniy-
molodi-kryvoho-rohu; http://www.knu.edu.ua/novini/vitayemo-z-peremohoyu-na-vseukrains-kiy-students-kiy-olimpiadi-
z-bezpeky-zhyttyediyal-nosti; http://www.knu.edu.ua/novini/pryzery-oblasnoho-konkursu). Під час експертизи з’ясовано,
що найбільш здібні студенти залучаються до наукових досліджень. Результати досліджень доповідаються на
наукових семінарах та практичних конференціях, проведення яких знаходить відображення на науковому порталі
КНУ. Виконуючи науково-дослідну роботу здобувачі вищої освіти оформлюють реферати, курсові, конкурсні та
магістерські роботи, виступи на семінарах, конференціях, беруть участь у конкурсах наукових робіт
(http://www.knu.edu.ua/konkursy-students-kyh-naukovyh-robit) оформлюють і публікують у співавторстві з
науковими керівниками наукові статті в наукових виданнях, оформлюють патенти. Зазначена інформація
висвітлюється в електронному архіві, де можна прослідкувати кількість публікацій (http://ds.knu.edu.ua/). Високий
рівень поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми пояснюється наявність на кафедрі
двох наукових шкіл. Наукова школа професора Гуріна А.О. сконцентрована на науковому напрямі «Підвищення
безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв», а наукова школа професора Лапшина О.Є. – на науковому
напрямі «Поліпшення умов праці в гірничому виробництві». Головним надбанням наукових шкіл кафедри є
розробка безпечних технологій та боротьба з професійними захворюваннями. Результати наукових досліджень
викладачів та здобувачів кафедри пройшли випробування та використовуються на підприємствах Криворізького
регіону та в інших промислових центрах України (ПАТ «Кривбасзалізрудком», ДП «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»), що засвідчено відповідними
грамотами, дипломами та подяками. Отже, можна констатувати, що при реалізації ОП «Цивільна безпека»
забезпечується поєднання навчання і досліджень відповідно до цілей ОП та її рівня.

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

За результатами спілкування та аналізом документів встановлено, що ОП оновлюється за результатами щорічного
моніторингу, що регулюється документами ЗВО: «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та
«Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/normatyvna-baza-shhodo-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Разом з
цим документи ЗВО в частині розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОП не в повній мірі узгоджені.
Оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін здійснюється щорічно відповідно до «Положення про
підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький
національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/STOU_03_15.doc). В цьому
Положенні зазначається, що робота з удосконалення навчального контенту проводиться постійно за результатами
перевірок стану інформаційного забезпечення освітніх компонентів, що було підтверджено при перехресному
опитуванні. Зміни до ОП розглядаються на засіданнях кафедри, вченої ради гірничо-металургійного факультету, а
також на засіданні вченої ради Університету. ЕГ встановлено, що здебільшого ініціаторами оновлення змісту
освітніх компонентів виступають роботодавці та викладачі (протокол засідання кафедри від 13.01.2020 р. № 8), а
здобувачі вищої освіти в цьому питанні пасивні. Крім того у документі ЗВО «Рекомендації щодо розроблення
навчально-методичного забезпечення дисциплін у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf ), вказується, що робочі програми доповнюються силабусами, де
повинно бути роз’яснено взаємну відповідальність викладача та здобувача, розкритий зміст курсу, а також календар
його виконання.

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

Система навчання, викладання та досліджень ЗВО в своїй структурі містить результати проектів довготривалого
співробітництва з Люблінською політехнікою /Польша/ (угода про співпрацю від 25.09.2018), Жилінським
університетом в Жиліні /Словаччина/ (договір про співпрацю від 27.09.2018), з Краківською гірничо-металургійною
академією ім. Станіслава Сташіна /Польша/ (договір від 05.04.2012), якими передбачено співробітництво в сферах:
освіти (обмін досвідом методичної роботи та представниками академічної спільноти для проведення занять),
наукових досліджень (виконання, обмін і координація наукових досліджень, публікації їх результатів та організація
спільних семінарів і конференцій) та обміну здобувачами вищої освіти, що в свою чергу регулюють документи ЗВО
«Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Інтернаціоналізація%20КНУ.p
df), «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20акад.м
об2017.pdf) та «Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Криворізькому
національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20викл.а
нгл..pdf). Це сприяло, що викладачі за ОП - Янова Л.О. та Пищикова О.В. у квітні 2019 р. пройшли лінгвістичне
стажування у Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie (https://cutt.ly/3fnfhRi). Доказом, що Університет не
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обмежується досягнутим рівнем інтернаціоналізації, є розроблений план дій щодо покращення процесу
інтернаціоналізації в Криворізькому національному університеті на 2018 – 2020 роки
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/78.pdf). Зокрема передбачено узгодження з фахівцями промислових
підприємств модулів для викладання ESP. Здобувачі вищої освіти підтвердили свою участь у міжнародних
конференціях, отримання винагород, інформованість про можливість навчання за програмами студентської
мобільності та визнання цих результатів відповідно до Erasmus+, а також інші стипендіальні програми з повною
інформацією про які можна ознайомитись на сторінці міжнародного співробітництва Університету
(https://cutt.ly/afnfHt0).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: 1. Заклад вищої освіти на досить високому рівні забезпечує поєднання навчання і досліджень під
час реалізації освітньої програми, що пояснюється наявністю на кафедрі двох наукових шкіл (наукова школа
професора Гуріна А.О. та наукова школа професора Лапшина О.Є.). Позитивні практики: 1. В ЗВО впроваджується
ціла низька заходів, які направлені на інтернаціоналізацію діяльності КНУ. Так 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 анемічної мобільності. Згідно цього
Положення НПП і студенти, які брали участь у проектах міжнародної співпраці, зобов’язуються проводити тренінги,
семінари щодо поширення набутого досвіду. Така потужна робота за міжнародним напрямом дозволяє забезпечити
виконання вимог «Положення про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
в ДВНЗ «Криворізький національний університет до перегляду та модернізації ОП та навчально-методичного
забезпечення» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf). Для підсилення академічної мобільності та
професійної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти в Університеті започатковано і стимулюється
читання лекцій на англійській мові відповідно до «Положення про організацію викладання дисциплін англійською
мовою у Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/43.pdf), тощо.

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

Слабкі сторони: 1. Слабкі сторони пов’язані з визначеними недоліками. Недоліки: 1. Документи ЗВО, а саме
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» та силабуси,
потребують удосконалення в частині необхідності використання у повному обсязі Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна
форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна
довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це
передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р. 2. Документи ЗВО в частині розроблення, моніторингу та
періодичного перегляду ОП не в повній мірі узгоджені. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Удосконалити
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті», «Положення про
порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та силабуси в частині використання у повному обсязі Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів,
Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість,
Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009
року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р. 2. Удосконалити документи ЗВО, у тому числі
відкоригувати назву ЗВО та узгодити питання, які висвітлені в декількох документах, при цьому особливу увагу
приділити питанню розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Бажано не повторювати в різних
документах певні вимоги чи порядок, а замість цього робити посилання на відповідний документ, який в повній мірі
розкриває те чи інше питання. 3. Розробити «Положення про освітню програму» та «Положення про Гаранта
освітньої програми». 4. Для забезпечення виконання роботи в частині розробки, моніторингу та удосконалення ОП
та її компонентів, передбачити в навантаженні Гаранта ОП відповідну кількість годин (позитивна практика інших
ЗВО). 5. Створити на сайті ЗВО репозитарій, де у відкритому доступі можна буде ознайомитись з підручниками,
посібниками та іншими виданнями викладачів Університету (на кшталт сторінок архіву фахових видань).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП загалом відповідає визначеному критерію.
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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, засоби діагностики, критерії та процедури оцінювання результатів навчання здобувачів
вищої освіти встановлені документами ЗВО «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому
національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf та «Положення про порядок
оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). Робочі програми навчальних дисциплін та силабуси розроблені
відповідно до зазначених вище Положень і містять шкалу, засоби, процедуру та критерії оцінювання, які є чіткими,
зрозумілими і дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання. Спілкування зі
здобувачами вищої освіти засвідчило чіткість та зрозумілість для них критеріїв оцінювання. Разом з цим, як уже
відмічалось при оцінювані критерія 4, документи ЗВО, а саме «Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті», «Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
«Криворізький національний університет» та силабуси, потребують удосконалення в частині необхідності
використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових
документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про
практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів
відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009
р. (https://www.kmu.gov.ua/news/247627082). Також було з’ясовано, що документи ЗВО, у тому числі «Положення
про організацію освітнього процесу» та «Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
"Криворізький національний університет"», в цілому потребують уніфікації. Так, наприклад, не вирішені в повній
мірі питання щодо забезпечення процедур зовнішнього контролю хоча схема контролю якості навчального процесу
описана в документі ЗВО «Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ "Криворізький
національний університет"». Робочі програми та силабуси потребують уточнення щодо реалізації видів контролю
(вхідного, залишкового, самоконтролю), тощо.

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

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра, що
відповідає документу ЗВО «Тимчасовий стандарт 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.). Здобувачі освіти мають право вільного вибору тематики кваліфікаційної роботи, що зазначено в документі ЗВО
«Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської випускної роботи магістра спеціальності 263
«Цивільна безпека». Вимогою до тематики кваліфікаційних робіт є безпосередній зв’язок з компетентностями та
відповідними результатами навчання, що регламентовані стандартом вищої освіти за спеціальністю та освітньою
програмою, але затвердженого стандарту вищої освіти на сьогоднішній день не має. Рекомендується впровадити
практику підготовки кваліфікаційних робіт на замовлення підприємств та організацій, а також комплексних
кваліфікаційних робіт зі здобувачами освіти за іншими спеціальностями.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентуються документами ЗВО: «Положенням про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/Положення%20про%20ОП_19
022020.pdf); «Порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/ocinka.pdf); «Положення про
організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_опи
тування_здобувачiв.pdf), «Положення про організацію та проведення ректорського, директорського та деканського
контролю знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/pol_rector_control.doc).
Інформація щодо правил проведення контрольних заходів доводиться до відома здобувачів освіти на перших
заняттях з навчальних дисциплін. Інформування та консультативна допомога здобувачам вищої освіти здійснюється
через деканат, куратора та старост академічних груп. Інформацію про графік навчального процесу та розклад занять
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наведено на інтернет сторінці Університеті у вкладці «Навчання» та в програмному комплексі «АСУ ЗВО». У
документі ЗВО «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
врегульовано процес перескладання іспитів та заліків, а також надано опис процесу вирішення конфліктної ситуації
між учасниками освітнього процесу. В ході інтерв’ю зі здобувачами освіти та представниками студентського
самоврядування з’ясовано, що вони обізнані у існуючих правилах.

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

Політика та процедури у ЗВО щодо академічної доброчесності є чіткими і зрозумілими. Основними документами,
які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності є: «Кодекс академічної
доброчесності» (https://cutt.ly/1fzpcFD), Кодекс честі викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf);
«Кодекс честі студента» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf); «Положення про академічну доброчесність
У ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), «Положення
про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Забезпечення академічної доброчесності здійснюється шляхом
реалізації таких заходів: інформаційно-роз’яснювальна робота щодо неприпустимості порушення норм академічної
доброчесності та наслідків такого порушення, яку здійснюють куратори академічних груп; вимоги викладачів до
якості виконання завдань здобувачами освіти, формалізовані у робочих програмах дисциплін, методичних
рекомендаціях, на основі СТОУ-02-13 «Загальні вимоги та правила оформлення текстових та графічних
студентських і магістерських робіт» (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/polozhennya-pro-navchal-nyy-proces);
перевірка змісту робіт здобувачів освіти на відповідність до вимог щодо оформлення та цитування джерел; перевірка
статей у періодичних науково-фахових виданнях, тез доповідей, кваліфікаційних робіт магістрів на відсутність
плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism (договір про співпрацю № 23-02/2018 від 23.05.2018 з ТОВ
«Плагіат») і системи Unicheck договір про співпрацю №23-02/2018 від 23.05.2018 з ТОВ «Антиплагіат);
забезпечуються регулярне проведення анонімного опитування викладачів та здобувачів освіти відділом якості освіт
за тематичними анкетами «Академічна доброчесність серед здобувачів вищої освіти» та «Академічна доброчесність
серед викладачів», що проводяться щосеместрово; інформування НПП про неприпустимість порушення академічної
доброчесності та включення цієї вимоги окремим пунктом у контракти НПП, які укладаються під час прийому на
роботу. Результати опитувань викладачів підтвердили проведення вищезазначених заходів. На зустрічах зі
здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування з’ясовано, що здобувачі освіти загалом
знають про вимоги дотримання академічної доброчесності, серед них проводиться роз’яснювальна робота
студентським самоврядуванням та адміністрацією ЗВО. Однак пізнання здобувачів освіти щодо академічної
доброчесності обмежується здебільшого вимогами неприпустимості плагіату. Здобувачі освіти мало поінформовані
щодо таких порушень академічної доброчесності як фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво,
необ'єктивне оцінювання.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони та позитивні практики: 1. Проводиться роз’яснювальна робота в питаннях академічної
доброчесності, впроваджуються заходи та дотримуються відповідні процедури.

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

Слабкі сторони: 1. Слабкі сторони пов’язані з визначеними недоліками. 2. Пізнання здобувачів освіти щодо
академічної доброчесності обмежується здебільшого вимогами неприпустимості плагіату (незважаючи на
проведення інформаційної роботи серед них студентським самоврядуванням та адміністрацією ЗВО.). Здобувачі
освіти мало поінформовані щодо таких порушень академічної доброчесності як фабрикація, фальсифікація,
списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. Недоліки: 1. Документи ЗВО, а саме «Положення про
організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті» та силабуси, потребують
удосконалення в частині необхідності використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма
студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка,
Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це
передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р. 2. Документи ЗВО в частині розроблення, моніторингу та
періодичного перегляду ОП не в повній мірі узгоджені. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Удосконалити
«Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті», «Положення про
порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf) та силабуси в частині використання у повному обсязі Європейської
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кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів,
Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість,
Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009
року, як це передбачено наказом МОН № 943 від 16.10.2009 р. 2. Уніфікувати документи ЗВО, у тому числі
«Положення про організацію освітнього процесу» та «Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ
"Криворізький національний університет"». 3. Посилити інформаційну роботу в ЗВО щодо питань академічної
доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

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.

Аналізуючи інформацію щодо професійної та академічної кваліфікації викладачів, їх публікації, рейтингові
показники на Google Scholar, ORCID було підтверджено їх відповідність як профілю ОП так і дисциплінам які вони
викладають, що дозволяє досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів. Під час проведення
он-лайн візиту експертній групі були надані електронні копії сертифікатів, свідоцтва про підвищення кваліфікації.
Двоє викладачів за ОП мають свої наукові школи. Наукова школа професора Гуріна А.О. сконцентрована на
науковому напрямі «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв», а наукова школа
професора Лапшина О.Є. – на науковому напрямі «Поліпшення умов праці в гірничому виробництві».

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

Конкурсний відбір викладачів регулюється “Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» та
укладання з ними трудових договорів (контрактів), затвердженим наказом ректора № 123 від 20.03.2019 р.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Нормативна%20база/Положення%20про%20конкурсний%20відбір%202019
%20р..pdf). Під час конкурсного добору претендент в обов’язковому порядку подає: інформацію щодо виконання
кадрових вимог «Ліцензійних умов до претендента на посаду»; копії документів про вищу освіту, науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри; список наукових праць та винаходів за останні п’ять
років або за період науково-педагогічної діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації
протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України
документи). У разі невиконання ключових показників розвитку викладача, що працював в Університеті, з ним
контракт не продовжується та оголошується конкурс на добір викладачів. Під час конкурсного добору рівень
професіоналізму визначається за результатами висновків спеціально створеної конкурсної комісії. Інформація щодо
проведення конкурсу на вакантні місця оприлюднюється в установленому порядку, у тому числі на сайті
Університету розміщується відповідне оголошення (http://www.knu.edu.ua/oholoshennya-pro-konkurs-na-
zamishhennya-vakantnyh-posad) в якому надається вичерпна інформація щодо процедури проведення конкурсу на
необхідних документів, які подаються на конкурс.

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

Відповідно до договорів з роботодавцями, які були надані експертній групі, у здобувачів вищої освіти є можливість
проходження практики. Практикується проведення науково-практичних семінарів з залученням фахівців Академії
керування ризиками в системах менеджменту, проведення практичних занять на базі Державного воєнізованого
гірничорятувального загону ДСНС України, Криворізького гірничопромислового управління ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області. Також ДВНЗ «Криворізький національний університет» організовує та проводить
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стажування викладачів ОП на підприємствах Кривбасу в департаментах цивільного захисту обласних державних
адміністрацій.

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

Як свідчить аналіз Відомостей про самооцінювання заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять
професіоналів-практиків: з питань інтелектуальної власності – експерта в галузі патентування та ліцензування
патентного повіреного України Кривенка Ю.Ю., цивільного захисту – директора ДП «ГПІ «Кривбаспроект»
Перегудов В.В., психологічної підготовки професійного психолога Олену Висоцьку. Також на добровільних засадах
проводяться зустрічі зі студентами, круглі столи та тренінги, що підтвердили роботодавці при інтерв’юванні. Під час
акредитації зазначена інформація була підтверджена.

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

Професійний розвиток викладачів регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/pol_pidvischen_kval.doc),
згідно з яким працівники навчаються у відповідних наукових, освітньо-наукових установах (підприємствах) та
організаціях як в Україні, так і за її межами з метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і
розширення їхніх професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у
межах спеціальності. Викладачі, аспіранти і студенти випускної кафедри приймають активну участь у роботі
міжнародних конференцій та конгресів. Міжнародні конференції, у яких прийняли участь викладачі кафедри за
останні три роки: «Форум гірників», Дніпро; «Школа підземної експлуатації», Польща; «Школа підземної
розробки», Бердянськ; «Міжнародна академія безпеки життєдіяльності», Київ; Міжнародна науково-технічна
конференція «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі», Кривий Ріг та ін. Викладач за ОП, доцент кафедри
Пищикова О.В. є асоційованим членом Європейського співтовариства з охорони праці (ESOSH). Інформацію, надану
у відомостях з самооцінювання та на сайті Університету підтверджено результатами опитування фокус-груп. Також в
Університеті існує Центр безперервної освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-bezperervnoi-osvity) до
основних завдань якого відносять підвищення кваліфікації (компетенції) з актуальних напрямів науки, техніки і
економіки. У вказаному Центрі зокрема поводиться атестація викладів з вільного володіння державною мовою
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-bezperervnoi-osvity/atestaciya-shhodo-vil-noho-volodinnya-derzhavnoyu-
movoyu).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

«Положення 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) містить інформацію щодо наявності надбавок та премій через
досягнення показників покращення якості викладання на ОП та сприяння досягнення цілей розвитку університету в
цілому, проводиться матеріальне стимулювання та відзначення досягнень НПП. Разом з цим, на думку експертної
групи, «Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю,
зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький національний університет"» має невідповідність
стосовно відмови у наданні грошової винагороди працівникам сумісникам. Працівники, які працюють за
сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ст. 19 Закону України «Про оплату праці»
від 24.03.1995 № 108/95-ВР). Отже, незалежно від того, який розмір заробітної плати, у тому числі надбавки,
доплати, премії, працівник одержує за основним місцем роботи, за роботою за сумісництвом йому установлюється
оплата відповідно до цієї посади, у тому числі може бути встановлено і премію. А ще стаття 143 Кодексу законів про
працю України встановлює, що до працівників установ можна застосовувати будь-які заохочення, які прописали у
правилах внутрішнього трудового розпорядку і які затвердив трудовий колектив установи.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: 1. Двоє викладачів за ОП мають свої наукові школи. Наукова школа професора Гуріна А.О.
сконцентрована на науковому напрямі «Підвищення безпеки праці на підприємствах гірничих виробництв», а
наукова школа професора Лапшина О.Є. – на науковому напрямі «Поліпшення умов праці в гірничому
виробництві». Позитивні практики: 1. Впроваджено ряд заходів які стимулюють професійний розвиток та розвиток
викладацької майстерності викладачів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: 1. На головній сторінці
сайту Університету (у нижньому горизонтальному полі) добавити ярлик «Вакансії», за кліком на який можна буде
заходити на архів ооголошень щодо проведення конкурсу на вакантні посади.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Визначена повна відповідність критерію та прийнято за зразкову практику наявність серед викладачів за ОП двох
наукових шкіл.

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.

Наявні фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення освітньої програми в цілому
дозволяють забезпечити досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.
Експертній групі було надано матеріали (фото та відеозвіт) із оглядом матеріально-технічної бази ЗВО
https://drive.google.com/drive/folders/1EdQ-P-K_bPSVPmkkUumKVTeCMxakRz7l, також на другій день виїзної
акредитації член ЕГ Чеберячко С.І. безпосередньо оглянув матеріально-технічну базу за ОП, інші експерти ЕГ брали
участь в огляді онлайн. З аналізу наданого фото і відіозвіту, а також безпосереднього огляду матеріально-технічної
бази, можна зробити висновок, що матеріально-технічна база Університету є достатньою для забезпечення
навчально-виховного процесу, наукової роботи та соціально-побутових потреб здобувачів освіти та співробітників. В
наданих матеріалах продемонстровано наявність комп’ютерного класу кафедри охорони праці та цивільної безпеки,
який забезпечений комп’ютерними робочими місцями, що є необхідним для досягнення цілей ОП. Усі стаціонарні
комп’ютери ЗВО мають підключення до мережі інтернет. Кафедра охорони праці та цивільної безпеки має окремий
навчальний корпус, де розташовані дві лекційні предметні аудиторії оснащені засобами мультимедійної техніки та
сім аудиторій для проведення лабораторних і практичних робіт, укомплектовані стендами, макетами, приладами та
устаткуванням, в т.ч. лабораторія охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги, гігієни праці та
виробничої санітарії, вентиляції, аерології, техніки безпеки. На базі ЗВО функціонує велика наукова бібліотека
(http://lib.knu.edu.ua/), 8 читальних залів де займаються студенти, є відкритий доступ до електронного каталог
(http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=6), в бібліотеці відкритий доступ до мережі WI-FI. Доступні електроні замовлення
(http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1476) та віртуальна довідка (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=1476), організовано
зворотній зв'язок з читачами. В Університеті є спеціально оснащені лінгвістичні аудиторії для вивчення іноземних
мов, спеціалізовані навчальні лабораторії для проведення дослідницьких робіт з електротехніки, водовідливу,
вентиляції. Важливим надбанням Університету є навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані
технології Siemens».

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.

інфраструктури, що є необхідними для організації навчання. Здобувачі освіти отримують інформацію із різних
інформаційних джерел: соціальних мереж, електронних ресурсів Університету, у тому числі бібліотеки, сайту,
електронної системи АСУ ЗВО, платформи G Suite. У здобувачів є можливість безоплатно користуватися
комп'ютерною технікою, навчально-методичною літературою, іншою інфраструктурою ЗВО. З 2019 року функціонує
репозитарій університету – електронний архів, де накопичуються, зберігаються і підтримуються у належному стані
документи наукового, освітнього та методичного призначення Цей репозитарій створено силами співробітників
Університету, з метою забезпечення постійного та безкоштовного доступу до повнотекстового перегляду літератури
Університету через мережу Інтернет, що дає можливість викладачам та здобувачам вищої освіти мати змогу
ознайомлюватись з публікаціями науковців університету, їх опрацьовувати та аналізувати.
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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.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів за ОП. В навчальних корпусах функціонують
їдальні та буфети, а також передбачено «зони відпочинку» для студентів. За необхідності здобувачі освіти
забезпечуються гуртожитком. Для захисту психологічного здоров`я здобувачів канд. псих. наук, керівник ЦЗЯВО
Тарасова О.В. постійно надає їм відповідну допомогу. Представники органів студентського самоврядування
запевнили, що ця служба є дієвою для допомоги при виникненні кризових ситуацій у житті здобувачів освіти.

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

Під час зустрічей здобувачі підтвердили, що мають безпосередній контакт з викладачами ОП, мають можливість
спілкування та консультацій в режимі реального часу. Також актуальну інформацію щодо освітньої, міжнародної,
наукової діяльності, важливі події із життя університету, анонси подій та заходів висвітлюються на сайті ЗВО та в
соціальних мережах. Однак, на думку ЕГ, сторінки кафедри охорони праці та цивільної безпеки в соціальних
мережах потребують більшої уваги з боку адміністраторів. ЗВО сприяє підвищенню життєвого рівня студентів і
морально та матеріально заохочує їх за певні досягнення в навчанні, науковій, спортивній та громадській роботі, що
підтверджено документом ЗВО «Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам, аспірантам і
докторантам Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/100.pdf).
Профспілковим комітетом університету студентам-членам профспілки надається матеріальна допомога, у т.ч. на
вирішення соціально-побутових проблем.

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

ЗВО впроваджує заходи для забезпечення зручності та комфортності перебування в Університеті особам з
обмеженими можливостями, що потребують допомоги. Для створення відповідних умов особам з особливими
потребами в Університеті розроблено «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/Наказ%20268.pdf). Згідно з
матеріалами фото та відео звіту , а також фактичного огляду матеріально-технічної бази у навчальних корпусах ЗВО
наявні пандуси. За поясненням гаранта ОП, заняття для груп здобувачів освіти в яких є особи з особливими
освітніми потребами відбуваються у корпусі з ліфтом. В окремих випадках для студентів з особливими освітніми
потребами за нормативними документами університету передбачено навчання за індивідуальними навчальними
планами. Разом з цим ЕГ відмічає, що відповіді різних стейкхолдерів щодо можливості навчання за ОП, яка
акредитується, осіб з особливими потребами, різняться, що в свою чергу підтверджує невизначеність даного
питання. При цьому, правила прийому не містять інформації щодо фактичної можливості навчання, у тому числі за
даною ОП, осіб з особливими потребами.

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

Процедури вирішення конфліктних ситуацій в Університеті є формалізованими та регламентуються документами
ЗВО. «Антикорупційна програма Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний
університет" на 2018-2020 роки» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) визначає правила і процедури
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності університету. Відповідно до Антикорупційної
Програми розроблено «План заходів по запобіганню та протидії корупції у Криворізькому національному
університеті на 2020 рік» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/77.pdf) в якому передбачено заходи щодо
упередження корупційних ризиків та відповідальні особи. «Положення про порядок запобігання та врегулювання
потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ «Криворізького національного
університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) визначає політику та процедури застосування заходів
з врегулювання конфліктів та спорів. Для попередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка
заходів профілактичного характеру: соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування
здобувачів вищої освіти, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної
агресивності та інших характеристик; проведення заходів виховного характеру з питань попередження
протиправної поведінки у процесі здійснення освітньої діяльності. Звернення у формі скарги приймаються як у
письмовому, так і в електронному вигляді (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry) на електронну адресу
Університету, і розглядаються у встановлені законодавством та зазначеним вище Положенням терміни, а про
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результати звернення Заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресую. Учасники освітнього процесу, які
були на зустрічах, за результатами опитувань – не мали звернень про вчинення дій, які містять ознаки корупції. При
опитуванні ЕГ фокус-групами не було надано інформацію стосовно протидії булінгу (цькуванню) боротьби із
сексуальними домаганнями, гендерного насильство, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в
освітньому процесі. Для реалізації норм та положень Антикорупційної політики в ЗВО діє на постійній основі
уповноважений з антикорупційної діяльності, який регулярно звітує про проведену роботу
(http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist). Доказом постійної боротьби Університету з корупційними діями
та проведенням профілактичної роботи в цьому напрямку і унеможливлення таких дій є розробка низки
нормативних документів, які розміщенні на відповідний інтернет сторінці (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-
diyal-nist). Зокрема гарною практикою є наявстість в ЗВО Пам’ятки щодо попередження та профілактики
корупційних правопорушень у Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/cfnlDcD) та Плану заходів
щодо запобігання корупції на 2020 рік (https://cutt.ly/EfnlHff).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони та позитивні практики: 1. В Університеті є навчальний центр «Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології Siemens», яких лише 5 в Україні. 2. В ЗВО відкритий доступ до електронної бібліотеки,
доступні електроні замовлення, організовано зворотній зв'язок з читачами. 3. Антикорупційна програма є чіткою,
доступною та відкритою. 4. Для попередження виникнення конфліктних ситуацій здійснюється низка заходів
профілактичного характеру: соціально-психологічні тренінги для викладачів і студентів; тестування здобувачів
вищої освіти, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і стресостійкості, рівня індивідуальної агресивності та інших
характеристик; проведення заходів виховного характеру з питань попередження протиправної поведінки у процесі
здійснення освітньої діяльності. 5. В ЗВО розроблено та надано у відкритому доступі Пам’ятку щодо попередження
та профілактики корупційних правопорушень у Криворізькому національному університеті та План заходів щодо
запобігання корупції на 2020 рік.

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

Слабкі сторони та недоліки: 1. В ЗВО відсутні документи, які регулюють питання протидії булінгу (цькуванню)
боротьби із сексуальними домаганнями, гендерним насильством, у тому числі, сексуальні домагання на робочому
місці та в освітньому процесі. 2. Існує певна невизначеність щодо можливості навчання за ОП, яка акредитується,
осіб з особливими потребами. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Університету розробити та надати у вільному
доступі документи, які регулюють вирішення питання протидії булінгу (цькуванню) боротьби із сексуальними
домаганнями, гендерним насильством, у тому числі, сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому
процесі. 2. В документах ЗВО встановити більш чіткі положення щодо можливості навчання та роботи осіб з
особливими потребами. 3. Розглянути можливості забезпечення вільного доступ до мережі WI-FI у всіх
приміщеннях ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У Криворізькому національному університеті існують процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми, які визначені розділом 3 «Положення про організацію освітнього
процесу в Криворізькому національному університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Додаткові
вимоги щодо моніторингу та перегляду ОП визначає «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). В
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документі ЗВО «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університет»
наведена інформація щодо структури ОП, але в ньому відсутні рекомендації щодо самої процедури розгляду освітніх
програм, яка має розкривати механізми залучення всіх учасників освітнього процесу (стекхолдерів). В зазначених
Положеннях окреслюються лише основні етапи життєвого циклу освітньої програми: рецензована освітня програма
спочатку розглядається на засіданні кафедри, а потім на Вченій раді Університету відбувається їх затвердження,
після чого ОП вводиться в дію наказом ректора. Також в зазначеному вище Положенні встановлено, якщо на будь-
якому етапі розгляду та погодження ОП визначено, що вона не відповідає вказаному профілю, спеціальності,
вимогам щодо оформлення, структурі освітніх компонентів, то ОП повертається на доопрацювання. На основі
аналізу ОП і відомостей про самооцінювання, а також результатів опитування гаранта і науково-педагогічних
працівників групи забезпечення було зроблено висновок, що значних змін до ОП поки не ініціювалося, більшість
змін мають координуючий та узгоджувальний характер. Проєкт ОП 2020 року на час виїзної акредитації перебуває
на етапі громадського обговорення, в ньому вже внесені зміни, які були скориговані в існуючій ОП наказом ректора
від 04.03.2019 р. № 91, що підтверджує проведення моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

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

У Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) відповідно до п. 2.5 передбачена можливість у
розробці ОП участі студентського самоврядування, що не можна сказати про безпосереднє залучення здобувачів
вищої освіти. В той же час здобувачі можуть приймати участь у формуванні критеріїв для періодичного перегляду
ОП та інших процедур забезпечення її якості. Відмітимо, що і сама політика Університету щодо внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти спрямована на формування циклу безперервного вдосконалення, сприяння
транспарентності функціонування закладу, створення такої культури якості, в якій усі внутрішні стейкхолдери
беруть на себе відповідальність за якість і залучені до забезпечення якості на всіх рівнях закладу. На основі
опитувань здобувачів вищої освіти та представників органів студентського самоврядування, члени експертної групи
дійшли до висновків, що магістранти лише частково були залучені до розробки та обговорення ОП. У складі
проєктної групи з розробки ОП здобувачі освіти не зазначені. До процесів обговорення ОП було залучено
студентське самоврядування (на засіданнях студентських рад, вчених рад факультету, вченої ради Університету).
Моніторинг і контроль якості освіти, за свідченнями здобувачів, систематично проводяться у кінці навчального року
шляхом анкетування студентів (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/anketuvannya-studentiv ) щодо: їх задоволеності освітнім процесом, труднощів, рівня викладання дисциплін,
об’єктивності оцінювання, тощо. Зазначене вище підтверджує інформацію, яку наведено у відомостях про
самооцінювання щодо результатів проведених опитувань здобувачів вищої освіти, а також інформацію про те, що за
результатами опитувань були внесені корективи до окремих робочих програм щодо використання активних методів
навчання.

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

За результатами зустрічей з роботодавцями, викладачами кафедри та гарантом освітньої програми експертною
групою підтверджено, що роботодавці беруть участь в обговоренні структури і компонентів ОП та надавали свої
пропозиції щодо покращення змісту ОП, у тому числі: провідний фахівець (з вентиляції) відділу охорони праці
комбінату ПАТ «Кривбасзалізрудком» - Галінській В.С. (від 10.01.2020р. № 18); технічний директор ООО
«Криворізька будівельна компанія» - Курілович С.П; провідний інженер з охорони праці відділу охорони праці ПАТ
«Кривбасзалізрудком» - Недвіг С. (від 10.01.2020р № 19); менеджер з охорони праці (охорона праці на капітальному
ремонті і будівництві) (робота з підрядними організаціями) управління з промислової безпеки департаменту з
охорони праці та промислової безпеки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» - Приходченко Д.В. Удосконалення ОП є
одним із елементів співпраці Університету та роботодавців, що підтверджено договорами про співпрацю: з
державним воєнізованим гірничорятувальним загоном державної служби України з надзвичайних ситуацій (договір
№ 73 від 09.01.20), з Криворізьким експертно-технічним центром Держпраці (договір № 233/186.16 від 09.11.2016)
та інші. На сайті Університету є сторінка пропозицій роботодавців, де розміщена актуальна інформація про
можливості працевлаштування, стажування проходження практики і обговорення нагальних проблем у системі
освіти майбутніх фахівців (http://www.knu.edu.ua/propozycii-robotodavciv).

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

У Криворізькому національному університеті існує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), який об'єднує
випускників всіх факультетів ЗВО та сприяє працевлаштуванню молодих фахівців. Центр сприяння
працевлаштуванню студентів і випускників організовує зустрічі з роботодавцями та випускниками, круглі столи,
ярмарки вакансій (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-
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vypusknykiv/yarmarok-vakansiy). На його електронній сторінці розміщено банк потенційних роботодавців
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/robotodavci). В ЗВО
існує практика щорічного проведення зустрічей випускників, у рамках яких проводиться їх опитування з питань
працевлаштування та кар’єрного зростання. На сайті університету розміщено інформацію про видатних випускників
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet). Під час зустрічей експертною групою отримано
інформацію про проведення різноманітних заходів: презентацій компаній, екскурсій на підприємства і до установ,
тренінгів та лекцій для здобувачів освіти. У подальшому випускній кафедрі доцільно через соціальні мережі
проводити постійний моніторинг випускників освітньої програми щодо їх працевлаштування та кар’єрного шляху.

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

На сайті Університету оприлюднено процедури забезпечення якості вищої освіти. Розподіл відповідальності між
різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення
якістю освіти регулюється документом ЗВО: «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Члени
експертної групи під час виїзної акредитації пересвідчилися, що Центр забезпечення якості вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity) працює відповідно до нормативно-
правових документів України та ЗВО, а також затвердженого плану роботи на поточний навчальний рік
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/plan-roboty-centru). У ЗВО наявна
внутрішня система якості освіти. Аналізуючи результати діяльності Центра забезпечення якості вищої освіти можна
констатувати, що систематично проводиться роз’яснювальна робота із здобувачами вищої освіти щодо академічної
доброчесності, анкетування, аналіз нормативної бази, успішності здобувачів та інше. Разом з цим в Університеті не в
достатній мірі опрацьовані і впроваджені механізми виявлення недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації
освітньої програми та вчасного реагування на них.

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 є первинною. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які враховуються під час
удосконалення освітньо-професійної програми, на момент виїзної акредитації відсутні.

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

Під час акредитації члени експертної групи мали змогу пересвідчитися в тому, що Криворізький національний
університет прагне до постійного підвищення культури якості шляхом врахування думки усіх внутрішніх і зовнішніх
стейкхолдерів на всіх етапах розробки та оновлення освітньої програми. Зокрема, відповідна культура якості
формується в процесі спільного вирішення питань щодо: оновлення освітньої програми та змісту навчальних
дисциплін; вдосконалення технологій проведення занять; підготовки навчально-методичних матеріалів;
координації роботи викладачів у напрямку підвищення ефективності практичної підготовки студентів;
забезпечення студентів навчально-методичною літературою; узагальнення передового досвіду навчально-
методичної роботи викладачів та провідних фахівців-практиків, тощо. Існуюча під час зустрічей атмосфера діалогу
та відкритості дозволяє стверджувати, що в ЗВО наявна культура якості в академічній спільноті. Проведені
опитування показали, що всі учасники процесу розробки, перегляду і реалізації ОП розуміють свою відповідальність
щодо забезпечення якості вищої освіти, що також є підтвердженням сформованої культури якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: 1. Політика Університету щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спрямована на
формування циклу безперервного вдосконалення, сприяння транспарентності функціонування закладу, створення
такої культури якості, в якій усі внутрішні стейкхолдери беруть на себе відповідальність за якість і залучені до
забезпечення якості на всіх рівнях закладу. Позитивні практики: 1. Перевірка магістерських (кваліфікаційних) робіт
програмою «Unicheck». 2. У КНУ існує Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який об'єднує
випускників всіх факультетів ЗВО та сприяє працевлаштуванню молодих фахівців. 3. Систематично проводиться
роз’яснювальна робота із здобувачами вищої освіти щодо академічної доброчесності, анкетування, аналіз
нормативної бази, успішності здобувачів та інше.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слабкі сторони: 1. «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький
національний університет» та «Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному
університет» потребують удосконалення в частині визначення системи внутрішнього забезпечення якості освітніх
програм та освітньої діяльності і механізмів її забезпечення. Недоліки: 1. Відповідно до п. 2.5 «Положення про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
передбачена можливість у розробці ОП участі студентського самоврядування, що не можна сказати про
безпосереднє залучення здобувачів вищої освіти. 2. Здобувачі вищої освіти лише частково були залучені до
розробки та обговорення ОП. 3. В Університеті не в достатній мірі опрацьовані і впроваджені механізми виявлення
недоліків в ОП та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми та вчасного реагування на них.
Рекомендації щодо удосконалення: 1. Удосконалити «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет» та «Положення про організацію освітнього процесу
в Криворізькому національному університет» в частині визначення системи внутрішнього забезпечення якості
освітніх програм та освітньої діяльності і механізмів її забезпечення. 2. Провести серед здобувачів вищої освіти та
представників органів студенського самоврядування роз’яснювальну роботу щодо їх прав та можливостей в
процедурах розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, після чого
безпосередньо залучити їх до цих процедур. 3. Розглянути можливість впровадження системи управління якістю
відповідно до ДСТУ 1509001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» /ISO 9001:2015/. 4. В подальшому
випускній кафедрі доцільно через соціальні мережі проводити постійний моніторинг випускників освітньої
програми щодо їх працевлаштування та кар’єрного шляху.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є критичними.

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.

В КНУ визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації ОП, що регулюється
документами ЗВО: «Статут Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); «Відомості щодо здійснення освітньої діяльності»
(http://www.knu.edu.ua/vidomosti-shhodo-zdiysnennya-osvitn-oi-diyal-nisti); «Стратегія розвитку ДВНЗ
«Криворізький національний університет» на 2019-2024 роки» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf);
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf); «Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого
навчального закладу «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF);
«Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), «Антикорупційна програма Державного вищого навчального
закладу «Криворізький національний університет» на 2018-2020 роки
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) та інші документи на які вже були посилання у цьому звіті. Сайт
університету вдало структурований та наповнений, що дозволяє легко і швидко знайти потрібну інформацію, що
позитивно відображається на прозорості та публічності ЗВО. Так, на сайті Університету розміщені основні вкладки,
які дозволяють швидко знайти потрібну інформацію стосовно освіти (освітній портал, банк вибіркових дисциплін,
проекти для обговорення), міжнародної діяльності, доступу до публічної інформації, пропозиції роботодавців,
новини, тощо. Всі учасники освітнього процесу мають змогу ознайомитися з документами ЗВО, у тому числі
статутом, кодексами, положеннями, порядками та іншими нормативними документами, які розміщені на сайті ЗВО
у вільному доступі. Однак існує низка документів ЗВО, у тому числі розміщених на сайті, наприклад освітні
програми (http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity) чи «Положення про
порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення…»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf), які не мають відмітки щодо затвердження і погодження (номер та
дата протоколу, тощо), або відсутні підпис особи, яка затвердила документ, і/чи дата затвердження.
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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.

На сайті наявний діючий варіант ОП, проект програми 2020 р, проект навчального плану 2020 р., робочі програми
(нормативних та вибіркових дисциплін). Наявні протоколи обговорення та змін до ОП за участю роботодавців.
Висловлені пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми. Як свідчить аналіз оновлених робочих програм, ці
пропозиції враховані. Разом з цим, Університету необхідно удосконалити процедури розгляду документів ЗНО
шляхом прописання більш чітких процедур у відповідних документах ЗВО, особливо стосовно оновлення ОП та їх
освітніх компонентів, а також наповнення відповідною інформацією розділ сайту «Проекти для обговорення»
(http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya) на який можна зайти з Головної сторінки сайту 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.

На сайті Університету оприлюднено інформацію про освітню програму та її освітні компоненти
(http://www.knu.edu.ua/osvitni-prohramy/druhyy-mahisters-kyy-riven-vyshhoi-osvity), в додатку “Освітній портал”
надана вичерпна інформацію за ОП з розрахунку умов дистанційного навчання та (http://mlib.knu.edu.ua/). Цілі,
результати, компоненти та методичне забезпечення представлені на веб сторінках факультету
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet) та кафедри
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-
bezpeky). Разом з цим, на думку ЕГ, підрозділ «Освітні програми» на сайті ЗВО доцільно перенести з розділу
«Навчання» до розділу «Вступнику», де крім можливості ознайомлення з самими ОП надати невеликі анотації до
ОП щоб абітурієнт за цією інформацією міг прийняти рішення з вибору ОП для навчання, а на сторінках сайту
випускних кафедр створити сторінки освітніх програм, де буде надаватися вичерпна інформація про ОП.
Рекомендації щодо створення сторінки ОП: на сторінці ОП повинен розміщується файл з ОП (передбачити
можливість його скачування), а також надаватись наступна інформація (з врахуванням Статті 30. «Прозорість та
інформаційна відкритість закладу освіти» Закону України «Про освіту»): 1) назва ОП; 2) номер протоколу вченої
ради та дата затвердження ОП; 3) дата введення в дію ОП; 4) коротка анотація щодо ОП (до 1500 знаків); 5) номер та
дата сертифікату про акредитацію освітньої програми з зазначенням органу який видав цей сертифікат; 6)
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти за ОП (за останніх 5 років); 7) мова
(мови) освітнього процесу; 8) результати моніторингу якості освіти за ОП (гіперпосилання на відповідну сторінку
сайту); 9) правила прийому за ОП на поточний рік (можливе гіперпосилання на відповідну сторінку сайту ЗВО); 10)
умови доступності закладу освіти за даною ОП для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 11) розмір
плати за навчання за даною освітньою програмою; 12) інша інформація, що оприлюднюється на вимогу
законодавства / за рішенням ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони та позитивні практики: 1. Сайт університету вдало структурований та наповнений, що дозволяє
легко і швидко знайти потрібну інформацію.

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

Слабкі сторони: 1. Процедури розгляду документів ЗНО потребують удосконалення. Недоліки: 1. На сайті ЗВО
відсутня сторінка ОП. 2. На сторінці факультету не в повній мірі відображено інформацію про ОП, що
акредитується. 3. Існує низка документів ЗВО, у тому числі розміщених на сайті, у тому числі освітні програми та
«Положення про порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення…», які не мають відмітки
щодо затвердження і погодження (номер та дата протоколу, тощо), або відсутні підпис особи, яка затвердила
документ, і/чи дата затвердження. Рекомендації щодо удосконалення ОП: 1. Створити сторінку ОП (рекомендації
щодо створення сторінки ОП надано в п 3 при аналізі цього підкритерію). 2. Необхідно удосконалити процедури
розгляду документів ЗНО шляхом прописання більш чітких процедур у відповідних документах ЗВО, особливо
стосовно оновлення ОП та їх освітніх компонентів, а також наповнення відповідною інформацією розділ сайту
«Проекти для обговорення». У цьому розділі доречно зробити іконки за різними рубриками при натисканні яких
буде перехід на відповідні сторінки сайту. Наприклад, на об’яву в якій надається інформація щодо перегляду
Колективного договору або посилання на сторінку «Освітні програми» де при виборі конкретної ОП можна зайти на
її сторінку і ознайомитись з існуючою ОП та її проєктом (доцільно розробити форму запиту за яким можна подавати
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зауваження та пропозиції до ОП або її проєкту). 3. Доцільно оновити документи Університету прибравши абвіатуру,
яка вже не використовується. 4. На сторінці факультету відобразити в повній мірі інформацію про ОП, що
акредитується. 5. На сайті Університету надати сканкопії документів на яких є відповідна інформація про їх
погодження, у тому числі підписи та дати. 6. На сторінці сайту «Відомості щодо здійснення освітньої діяльності»
додати інформацію-посилання на сайт https://registry.edbo.gov.ua/university/919/ де можна ознайомитись з
першоджерельною інформацією про ліцензії ВО, ліцензії ПТО, переліком наявних освітніх програм, тощо. 7.
Підрозділ «Освітні програми» на сайті ЗВО доцільно перенести з розділу «Навчання» до розділу «Вступнику», де
крім можливості ознайомлення з самими ОП надати невеликі анотації до ОП щоб абітурієнт за цією інформацією
міг прийняти рішення з вибору ОП для навчання, а на сторінках сайту випускних кафедр створити сторінки освітніх
програм, де буде надаватися вичерпна інформація про ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

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.

Інших спостережень та зауважень немає.

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

Сторінка 26



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Бородіна Наталія Анатоліївна

Члени експертної групи

Чеберячко Сергій Іванович

Кондратьєва Катерина Дмитрівна
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