
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34617 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

15.01.2021 р. Справа № 0809/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 15
"Автоматизація та приладобудування" у складі:

Олександр Филипенко – головуючий,

Гордієнко Тетяна Богданівна,

Древецький Володимир Володимирович,

Емір Азнакаєв,

Максимов Максим Віталійович,

Островський Ігор Петрович,

Риженко Євген Сергійович,

Роман Зайцев,

за участі запрошених осіб:

Моркун Володимир Станіславович – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34617

Назва ОП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Cпеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

(Враховано відповідь ЗВО на проєкт висновку ГЕР)

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

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

не застосовується

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

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

не застосовується

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

(Враховано відповідь ЗВО на проєкт висновку ГЕР)

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

(Враховано відповідь ЗВО на проєкт висновку ГЕР)

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

В ЗВО надано доступ до силабусів третьго освітнього рівня циклів загальнонауккової, універсальної та мовної
підготовки, проте відсутні силабуси з циклу професійної підготовки та дисциплін вільного вибору здобувачів. Таким
чином не надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів для вступників в аспірантуру та академічної
спільноти.

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

не застосовується

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

Без доступу до силабусів не можна оцінити як оновлюються освітні компоненти ОНП.

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

В заяві ЗВО про самооцінювання не вказано, що практичні заняття для аспірантів проводить асистент кафедри АКНТ
Тиханська Антоніна Миколаївна (кваліфікація - інженер-педагог з обчислювальної техніки і магістр з комп'ютерних
технологій)

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

Обґрунтування ГЕР

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

Новою нестандартною та інноваційною є практика використання автоматизованої системи з організації і керуванню
навчальним процесом “АСУ ЗВО” власного виробництва КНУ. Здобувач через власний кабінет обирає та контролює
виконання освітньо-наукової програми для врахування власних наукових інтересів. На основі проведеного аналізу
дотичності тем досліджень аспірантів до дисциплін, які внесені до освітньої складової їх індивідуальних планів
роботи, визначено, що наявна відповідність їх тематик. Наприклад, здобувач Кравченко О.М. працює над темою
дисертаційного дослідження «Адаптивне просторове керування ультразвуковим очищенням виробів складної
конфігурації» і у її індивідуальному плані роботи передбачено вивчення дисциплін «Адаптивне керування
динамічними об’єктами», «Інтелектуальні системи керування комп’ютерно-інтегрованим виробництвом»,
«Оптимальне керування багатовимірними системами», «Промисловий інтернет речей у системах автоматизації»,
«Енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії», «Хмарні обчислення у комп’ютерно-
інтегрованих системах автоматизації». Крім того забезпечено проходження викладацької практики. Наразі на
сторінці кафедри АКНТ запропоновано до обговорення Проект ОНП 2020р. (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/osvitno-
naukova-programa/) в якій додано вибіркову дисципліну «Сучасні методи ультразвукового контролю», що відповідає
науковій тематиці кафедри АКНТ та науковим інтересам аспірантів.

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

ОНП носить науково-прикладний характер та направлена на впровадження в технологічні бізнес-структури. Наукові
керівники та аспіранти працюють за договорами з ДП «ДПІ «Кривбаспроект», ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»,
ПРАТ «Північний ГЗК», МЕТІНВЕСТ, Schneider Electric, Siemens AG для яких здійснюється основна підготовка
аспірантів. Такий проектний підхід дозволяє бізнес-структурам отримувати науково-місткі технології. На основі
проведеного аналізу відповідності напрямків досліджень аспірантів та їх наукових керівників встановлено, що і
ключові слова публікацій, і тематика наукових публікацій дуже схожа. Наприклад, аспірантка 2019 р. вступу
Кравченко О. М. працює над темою «Адаптивне просторове керування ультразвуковим очищенням виробів складної
конфігурації», а її науковий керівник д.т.н., проф. Моркун В.С. очолює наукову школу «Теоретичне обґрунтування,
методи та комп’ютеризовані системи адаптивного керування технологічними процесами збагачення корисних
копалин на базі ультразвукових, магнітних та радіометричних вимірювань характеристик рудних матеріалів» і є
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автором наступних публікацій: Моркун В.С. Ультразвуковой контроль характеристик измельченных материалов в
АСУ ТП обогатительного производства/ В.С. Моркун, В.Н. Потапов, Н.В. Моркун, Н.С. Подгородецкий. – Кривой Рог:
Издат. центр КТУ, 2007. – 283 с.; Моркун В.С. Використання високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів
процесу осадження часток твердої фази пульпи/ В.С. Моркун, Н.В. Моркун, О.Ю. Сердюк// Вісник Криворізького
національного університету: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 48. – С. 3–7.; Morkun V.S. Evaluation of particle
density of pulp solid phase using gamma-ray and lamb waves measuring channels/ V.S. Morkun, N.V. Morkun, V.V. Tron,
S.M. Hryshchenko, D.V. Brovko, D.I. Paranyuk, A.Y. Serdyuk// Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets
Engineering. – 2019. – Vol. 330. – No. 2. – P. 19–33. – Mode of access: https://bit.ly/2IrmM0M; Morkun V. Study of the
lamb waves propagation along a plate in contact with a randomly inhomogeneous heterogeneous medium/ V. Morkun, N.
Morkun, V. Tron, S. Hryshchenko// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 1. – No. 5 (91). – P.
18–27. – Mode of access: https://bit.ly/2LXKvI9.

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

Передовим і нестандартним досягненням КНУ є організація матеріального забезпечення ОНП. Для проведення
наукових досліджень в інтересах бізнес-структур замовниками було створено і обладнано комплекс НДЛ, де
працюють наукові керівники і аспіранти. А саме: Галузева проблемна лабораторія оперативного контролю та
управління якістю мінеральної сировини; Галузева проблемна лабораторія фізико-технічних проблем розробки
рудних родовищ; Лабораторія комп’ютерних технологій у машинобудуванні; Навчально-науковий центр
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens»; Лабораторія систем автоматики на основі
обладнання компанії Schneider Electric; Мультимедійна лабораторія (10 комп’ютерів та обладнання компанії
Schneider Electric); Навчально-дослідницька лабораторія «Мехатроніка»; Навчально-дослідницька лабораторія
«Системи керування електромеханічних систем»; Навчально-дослідницька лабораторія «Автоматизованого
електропривода промислових установок»; Науково-дослідна лабораторія «Системи і засоби управління
електромеханічними системами»; Навчально-дослідна лабораторія «Енергозбереження»; Навчально-дослідна
лабораторія «Відновлювальні джерела електричної енергії в промисловості та транспорті» та ін. Навчальне
обладнання знаходиться у вільному доступі та в цілому задовольняє потреби здобувачів третього освітнього рівня за
даною ОНП щодо проведення наукових досліджень, що було підтверджено здобувачами . Апробація результатів
наукових досліджень здійснюється під час участі у наукових конференцій, семінарів, представлення результатів
роботи під час щорічної атестації та підготовленні наукових праць до друку, що здійснюється спільно із науковими
керівниками (наприклад, аспірант 4 курсу Івченко Р.А. Kupin A. Methodology for the Construction of Predictive Analysis
Systems as Exemplified by the Mining Equipment in the Condition of Big Data and Simulation Methods / A. Kupin, R.
Ivchenko // Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications:
Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (ICTERI-2019), Kherson, Ukraine, June 12-14, 2019, p.p.448 453,
https://CEUR-WS.org/Vol-2387/20190448.pdf – Engl. Scopus, Web of Science). Для дисертаційних досліджень, які
знаходяться в стадії завершення, в рамках даної ОНП практикується багаторівнева атестація (кафедральна комісія,
факультетська комісія, університетська комісія), що покликана всебічно висвітлити результат дисертаційних
досліджень аспіранта для рецензування провідними науковцями кафедр, що входять у наукову спільноту даної ОНП.

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

Аспіранти активно беруть участь у міжнародних конференціях, що проводяться як у межах країни, так і за її межами.
На сторінці відділу аспірантури та докторантури за посиланням http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen наведено інструкції, довідникові матеріали, перелік
міжнародних журналів та ін., що необхідне для апробації наукових досліджень. Також на сайті ЗВО у розділі Наука
розміщено інформацію про міжнародні конференції (http://www.knu.edu.ua/konferencii), зокрема в 2020 році
аспіранти Кравченко О.М., Грамм О.О., Романов С.О. приймали участь у Міжнародній науково-технічній інтернет-
конференції “Розвиток промисловості та суспільства” http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-
tehnichna-konferenciya-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-stva-2020, матеріали конференції розміщено за посиланням
http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86
%D1%96%D1%97/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7-
2020.pdf. КНУ співпрацює з Французькою промисловою корпорацією в сфері автоматизації виробництва Schneider
Electric і американсько-німецьким концерном Siemens AG через міжнародну наукову програму Horizon 2020 та
забезпечує можливість для залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. Кафедра автоматизації,
комп’ютерних наук і технологій, яка проводить підготовку аспірантів за ОНП, здійснює реалізацію проекту EU
ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого студенто-центрованого навчання в області моделювання
кібер-фізичних систем - CybPhys».

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

Наукові керівники аспірантів, є керівниками та відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт, що
виконуються у ЗВО, відомості про наукову та науково-технічну діяльність наведено на сайті університету
(https://cutt.ly/5hYRbHL). На сторінці кафедри АКНТ наведено перелік основних науково-дослідних робіт
(http://aknt.knu.edu.ua/nauka/naukovo-doslidni-roboti/). На сайті ЗВО у розділі Наука наводяться результати наукової
діяльності наукових та науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/zvitnist-pro-
naukovo-doslidnu-robotu) та інформація про публікації в наукометричних базах Scopus та Web of Science
(http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus). Згідно
рейтингування науковців в КНУ (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh/aktyvnist-molodyh-vchenyh) наукові
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керівники Моркун В.С., Тронь В.В., Кузнєцов Д.І., Рубан С.А. та завідуюча кафедри АКНТ Моркун Н.В. активно
публікуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Здобувачі освіти за даною ОНП є виконавцями таких
НДР: «Розробка новітніх способів отримання електроенергії» Держреєстрація№ 0116U001839 (аспірант Митрофанов
О.В.); «Автоматизована система трансформації та утилізації низькотемпературних джерел тепла.» Держреєстрація№
0116U001798 (аспірант Грамм О.О.); Методи та засоби енергоефективного використання побутових відновлювальних
джерел енергії в межах MicroGrid та SmartGrid мереж. Держреєстрація№ 0119U002387 (аспіранти Івченко Р.А. та
Рябчина Л.С.). За результатами виконання НДР здобувачі та їх наукові керівники публікують тези доповідей, статті,
патенти та монографії не менше одного разу на рік. Наукові рішення, розроблені в дослідницьких проектах наукової
школи гаранта ОНП проф. Мокруна В.С. захищено 9 патентами США, Великобританії,Канади, Німеччини, Франції,
Індії та Швеції, та 29 патентами України.

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

Для дотримання академічної доброчесності в КНУ використовують правила, які наведені в Положенні про академічну
доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Під час зустрічі з аспірантами було отримано
інформацію, що вони ознайомлені з даним положенням, а своєму навчанні дотримуються правил, які наведені в
Кодексі академічної доброчесності КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). Крім того, під час зустрічей
з керівництвом ЗВО, гарантом, здобувачами, представниками Ради молодих вчених, керівником центру забезпечення
якості вищої освіти було отримано інформацію, що ЗВО постійно проводить семінари, круглі столи, вебінари та ін.,
що надає можливість аспірантам та науково-педагогічному персоналу вчасно дізнатися про методи та засоби
дотримання академічної доброчесності. ЗВО дбає про дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами
третього рівня та їх керівників, зокрема і даної ОНП. Для моніторингу та управління процесом дотримання
академічної доброчесності створено Комісію з етики та керування конфліктами, а також за кожним з факультетів
затверджено склад Комісії з академічної етики (Наказ 363 від 27.11.2020 р. Про склад комісій з академічної етики).
Для об'єктивного оцінювання дотримання академічної доброчесності до складу таких комісій включають здобувачів
освіти. Зокрема, до складу такої комісії факультету інформаційних технологій входить декан факультету, завідувачі
кафедр та здобувачі освіти. Під час зустрічей з аспірантами, представниками ради молодих вчених, гарантом,
керівництвом ЗВО, представниками структурних підрозділів підтверджено, що ЗВО постійно здійснює заходи щодо
інформування та популяризації дотримання академічної доброчесності. А завідувачка кафедри АКНТ проф.
МоркунН.В., приймає участь у проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and
Quality Initiative) – Academic IQ, який впроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти у співпраці із
Міністерством освіти і науки України та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за підтримки
Посольства США в Україні. У рамках проекту, за результатами першого етапу навчання, на грудень 2020 р. та січень
2021 р. заплановано масштабне опитування здобувачів та НПП на платформі SurveyMonkey, результати якого, за
умовами проекту будуть оприлюднені. Гарантом було надано приклади звітів перевірки на плагіат. Порушень
академічної доброчесності на даній ОНП не було, що підтверджено відповідями здобувачів, гаранта, керівника центру
забезпечення якості вищої освіти. Для аспірантів прикладом дотримання академічної доброчесності є професійна
діяльність гаранта ОНП професора Моркуна В.С. який має 71 публікацію у наукових виданнях, що індексуються в
науково-метричній базі SCOPUS (індекс Гірша h=19).

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Продовжувати розвивати співпрацю з іноземними університетами та науковими організаціями в напрямку
вдосконалення ОНП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" для здобувачів 3 рівня освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Запровадити в практику формування індивідуальних траєкторій здобувачів третього рівня освіти через доступ до
дисциплін суміжних спеціальностей із загальноуніверситетського банку вибіркових дисциплін.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Розмістити на сайті аспірантури Положення щодо форми навчання прикріплених осіб для здобуття третього рівня
освіти поза аспірантурою.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Своєчасно розміщувати у вільному доступі силабуси/робочі програми третього освітнього рівня усіх циклів підготовки
та дисциплін вільного вибору здобувачів для інформування щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
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порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів для вступників в аспірантуру та академічної
спільноти.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендується впровадити тестування (наприклад з використанням Google-форми, або засобів Moodle), як
інструмент самоконтролю, або як інструмент проміжного контролю знань здобувачів вищої освіти.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендується залучати НПП відповідного рівня професійної кваліфікації для всіх видів занять, зокрема
практичних.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Розширити положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів із
здобувачами третього рівня вищої освіти у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету,
оскільки у ньому основний акцент саме на корупцію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендується залучення центру забезпечення якості вищої освіти до опитування саме здобувачів третього
освітнього рівня усіх форм навчання, щодо задоволення якістю та організацією процесу навчання.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Забезпечити вільний доступ до силабусів для людей, які ще не є учасниками освітнього процесу.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендується широко розповсюдити накопичений досвід здійснення навчання через дослідження для першого і
другого рівнів освіти.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ФИЛИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
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