
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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 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 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Кучерук Володимир Юрійович, Шмендель Оксана Григорівна, Голик
Олена Петрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 03.12.2020 р. – 05.12.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D
0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%90%D0%
BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%
D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D
0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20151(3%20
%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%B0).pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

В Криворізькому національному університеті освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» ефективно впроваджується у експертному науковому середовищі, що дозволяє не тільки
забезпечити якісну підготовку здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, але і утворити разові
спеціалізовані ради для захисту результатів наукових досліджень аспірантів, що висвітлено у критерії 10. Аналіз всіх
інших критеріїв та підкритеріїв виявив, що більшість з них відповідають загальноприйнятим нормам, а також є
достатня кількість сильних сторін і немало недоліків та рекомендацій, що не є критичними, але стосуються
загальних аспектів організації освітнього процесу здобувачів всіх рівнів вищої освіти, на які керівництву ЗВО слід
звернути належну увагу.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Відповідність цілей та програмних результатів навчання ОНП з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці,
галузевого та регіонального контексту. Впровадження та використання власного програмного середовища «АСУ
ЗВО» за допомогою якого здобувач у особистому кабінеті має можливість обирати дисципліни індивідуально,
включаючи дисципліни інших спеціальностей. Викладачі, які задіяні на даній ОНП, передбачають для здобувачів
можливість визнання результатів навчання у неформальній освіті, шляхом надання їм інформації щодо
проходження необхідних курсів. Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових
досягнень і сучасних практик. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією
діяльності ЗВО. Експертна група під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти пересвідчилася, що у контексті
процедур оскарження здобувачі освіти мають реальну можливість підняти будь-яке питання, яке стосується
процедури контрольних заходів, впевнені, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. В
КНУ визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.
Роботодавці, стейкхолдери та професіонали-практики залучені до організації та реалізації освітнього процесу.
Кафедра АКНТ, задіяна в реалізації ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», має розгалужену
мережу баз практики на провідних промислових підприємствах регіону. ЗВО сприяє професійному розвитку
викладачів, зростанню їх викладацької майстерності. Для дистанційного навчання з січня 2020 року впроваджено
використання Google Classroom. Всі учасники освітнього процесу мають доступ до будь-якої необхідної для них
інформації, оскільки структура та наповненість сайтів знаходиться на відповідному рівні. Також учасники освітнього
процесу мають можливість, за потреби, отримати психологічну допомогу. Залучення стейкхолдерів до процедур
перегляду та оновлення програм та врахування думки стейкхолдерів. Гарною практикою є систематичне опитування
всіх учасників освітнього процесу щодо задоволення якістю та організацією процесу навчання. Позитивним
аспектом є підтримка зв’язків з випускниками та врахування інформації щодо їх кар’єрного шляху. Залучення
аспірантів до науково-дослідних робіт та міжнародних проектів. Для забезпечення дотримання академічної
доброчесності в ЗВО функціонує Комісія з етики та керування конфліктами. До позитивних практик слід віднести
наявність широкого кола лабораторій та їх сучасне матеріально-технічне забезпечення, що дозволяють аспірантам
виконувати дослідження відповідно до тематики їх наукових інтересів. Теми всіх аспірантів дотичні до наукових
напрямків їх наукових керівників.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рецензування змісту ОНП роботодавцями виконано через написання ними рецензій, на яких відсутні дати
написання, що ускладнює розуміння термінів рецензування ОНП. Гаранту ОНП слід звертати увагу на дати подання
рецензій, які мають відповідати термінам до затвердження ОНП. Відсутні чіткі дані щодо врахування досвіду
іноземних ОНП під час створення, провадження та оновлення даної ОНП. Процедура оновлення ОНП потребує
вивчення досвіду іноземних ОНП за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для
третього рівня вищої освіти. Потребує узгодження порядок прикріплення здобувачів третього освітнього рівня поза
аспірантурою та затвердження відповідного Положення. Експертна група вважає, що силабуси (як для нормативних,
так і дисциплін професійного спрямування) для даної ОНП слід розміщувати в одному місці, а не окремо на сайтах
аспірантури та кафедри. На думку експертної групи не суттєвим недоліком ОНП, що акредитується, є відсутність
процедури он-лайн тестування з метою самоконтролю або проміжного контролю знань. Відсутність вільного доступу
до силабусів людей, які ще не є учасниками освітнього процесу. Рекомендовано запровадити можливість
викладання дисциплін ОНП іноземною мовою (наприклад, англійською), що дозволить розширити можливості
академічної мобільності та набору іноземних здобувачів освіти. Рекомендовано проводити моніторинг оцінки якості

Сторінка 3



організації навчання в аспірантурі за спеціальностями, що жодним чином не позначиться на анонімності, але дасть
достовірну картину щодо кожної окремої спеціальності. Рекомендовано розробити окремий документ в якому буде
чітко та зрозуміло наведена процедура прикріплення здобувачів ступеню доктора філософії, які навчаються поза
аспірантурою. Експертна група рекомендує (крім існуючих контрольних заходів) впровадити тестування (наприклад
з використанням Google-форми або засобів Moodle) як інструмент самоконтролю або як інструмент проміжного
контролю знань здобувачів вищої освіти. Також бажано 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.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі, що наведені в ОНП 151 спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за третім рівнем
вищої освіти, яка затверджена 26 грудня 2018 р. та оприлюднена на сайті Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20151%20PhD.pdf) відповідають місії та
стратегічним цілям ЗВО, які відображені та зафіксовані в Стратегії розвитку Криворізького національного
університету на 2020-2025 рр., яка затверджена 7 жовтня 2020 року та оприлюднена на офіційному сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Наприклад, цілі ОНП, що полягають в досягненні високого рівня та
якості самостійної науково-дослідної роботи та професійної діяльності здобувачів та їх підготовці до наукової та
викладацької діяльності в організаціях освіти і науки відповідають місії ЗВО в підготовці конкурентоздатних
фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на
основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового потенціалу. Крім того, мета
ОНП, яка полягає у створенні сучасних програмних та апаратних засобів дослідження та проектування, контролю,
технічного діагностування та промислових випробувань комп’ютерно-інтегрованих систем автоматизації відповідає
місії ЗВО з розвитку і модернізації навчально-матеріальної та науково-дослідної бази. Загалом мета та цілі ОНП, що
пов’язані з проектуванням, виробництвом та експлуатацією систем і засобів управління в металургійній,
гірничодобувній та інших галузях промисловості відповідають стратегічним цілям ЗВО, а саме: утвердження
Університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру, розвиток інтелектуального
потенціалу та конкурентоспроможності та створення сучасної інфраструктури та системи управління.

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

При формуванні цілей та програмних результатів навчання для даної ОНП було враховано позиції та потреби таких
груп заінтересованих сторін: здобувачі вищої освіти третього рівня за спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології», випускників спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»,
представників підприємств (роботодавців), академічної спільноти, зарубіжних партнерів. Під час дистанційних
зустрічей з гарантом ОНП, керівництвом ЗВО, здобувачами та викладачами, що задіяні на даній ОНП,
представниками Ради молодих вчених, випускниками та роботодавцями було підтверджено участь наведених вище
груп стейкхолдерів у формуванні цілей та програмних результатів навчання для даної ОНП. Зокрема, аспірант
Грамм О. О. (4 курс) зазначив, що надавав пропозиції щодо змін вибіркових дисциплін в ОНП 2016 року і його
пропозиції було враховано в ОНП 2018 р. Кожен із запрошених на зустріч представників випускників та
роботодавців підтвердили, що постійно приймають участь в обговореннях та опитуваннях щодо змісту ОНП. Також
врахування позицій роботодавців та академічної спільноти підтверджується наявними 5 рецензіями та відгуками на
дану ОНП. Однак 3 рецензії не містять жодних дат їх підписання. На засіданні кафедри автоматизації, комп’ютерних
наук і технологій (АКНТ) 21 листопада 2018 року (протокол №6 від 21.11.2018 р.) було розглянуто та обговорено звіт
к.е.н., доцента І. В. Завсєгдашньої щодо результатів анкетування аспірантів та представників промислових
підприємств м. Кривого Рогу (анкетування було проведено у вересні-жовтні 2018 р.) та звіт д.т.н., професора В.С.
Моркуна щодо обговорення ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» під час круглих столів з
представниками наукової та промислової спільноти в рамках конференції «Розвиток промисловості та суспільства-
2018». В результаті було запропоновано врахувати пропозиції аспірантів, представників підприємств (роботодавців)
та академічної спільноти щодо покращення ОНП. Таким чином було сформульовано мету ОНП її зміст та прийнято
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рішення додати наступні програмні результати навчання: ПР05 (розширення змісту освітньої компоненти
«Адаптивне керування динамічними об’єктами»), ПР11 (запропоновано ввести нові теми в освітню компоненту
«Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень»), ПР16, ПР02. Запропоновані пропозиції та
рекомендації ОНП було обговорено та ухвалено на засіданнях Ради молодих вчених та Вченої ради факультету
інформаційних технологій (витяг з протоколу №2 від 23.11.2018 р. засідання вченої ради факультету інформаційних
технологій).

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.

В Криворізькому регіоні знаходиться значна кількість підприємств гірничовидобувної та металургійної
промисловості, які мають гарні перспективи для розвитку, а отже потребують фахівців відповідної кваліфікації. В
даній ОНП передбачено отримання здобувачами знань, пов'язаних з проектуванням, виробництвом та
експлуатацією систем і засобів управління в металургійній, гірничовидобувній та інших галузях промисловості.
Таким чином цілі даної ОНП та програмні результати навчання враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку
праці, галузевого та регіонального контексту. Провідні підприємства гірничопереробної, гірничовидобувної та
металургійної промисловості України (ПАТ “АрселорМітталКривийРіг”, “МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ”, ДП
“Кривбаспроект”, ФОП “Еко Дім” та ін.) зацікавлені у співпраці з кафедрою АКНТ КНУ, яка здійснює підготовку
аспірантів за даною ОНП, що підтверджено відповідями під час зустрічей з гарантом, викладачами кафедри АКНТ,
роботодавцями та договорами про співпрацю між КНУ та зазначеними вище підприємствами (договора було надано
на запит експертної групи). Враховуючі сучасні досягнення промислової автоматизації та досвід партнерів
університету (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Національний університет “Запорізька
політехніка”, Академія гірничних наук України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, НТУ
“Дніпровська політехніка” та ін.), а також завдяки участі викладачів кафедри АКНТ у багатьох міжнародних
проектах (EU ERASMUS+ 609557, EU TEMPUS+) цілі ОНП та програмні результати навчання обговорюють та
оновлюють. Зокрема, к.т.н., доцент кафедри АКНТ Рубан С.А.в рамках реалізації проекту ЄС Ерасмус ALIOT
“Інтернет речей: нова освітня програма для потреб промисловості та суспільства” запропонував додати до
навчального плану ОНП нову освітню компоненту “Промисловий інтернет речей у системах автоматизації” з
відповідним програмним результатом ПР02 (підтверджено протоколом №6 від 21.11.2018 р. засідання кафедри
АКНТ). Також в даній ОНП враховано досвід іноземних ЗВО (Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща; Akademia
Polonijna в Ченстохові, Польща; Міжнародний університет Ала-Тоо, Кизкинстан; Жилінський університет,
Словаччина; Карагандинський державний університет імені академіка Е.В. Букетова, Республіка Казахстан), що
підтверджено відповідями під час зустрічі з гарантом, керівництвом ЗВО та наданими експертній групі договорами
та меморандумами про співпрацю між КНУ та зазначеними вище іноземними ЗВО. Однак дія цих договорів
розповсюджується на співпрацю саме з ЗВО, окремо в договорах не зазначено співпрацю саме з ОНП “Автоматизація
та комп'ютерно-інтегровані технології”.

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 освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» відсутній. Тому у ЗВО було затверджено тимчасові стандарти вищої освіти
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії, освітньо-наукових программ та навчальних
планів (Наказ №556 від 29.12.2018 р.). В результаті аналізу відповідності програмних результатів навчання ОНП до
вимог Національної рамки кваліфікацій для 9 рівня визначено, що цілям «знання» відповідає ПР01, цілям
«уміння/навички» - ПР02-ПР-09, цілям «комунікація» відповідає ПР10-ПР-12, цілям «автономія і
відповідальність» - ПР13-ПР17. Крім того, в процесі формулювання переліку програмних результатів навчання та
відповідних до них компетентностей, було враховано рекомендації Європейської комісії щодо переліку ключових
компетентностей для навчання протягом життя (Key Competences for Lifelong learning), які ґрунтуються на групі
документів CENWorksShopAgreement, (CWA). В даній ОНП перелік програмних компетентностей охоплює всі 8
ключових компетентностей. Також при визначенні компетентностей за даною ОНП було застосовано Європейську
рамку електронних компетентностей (Europian Qualifications Framework https://www.ecompetences.eu/e-cf-
overview/). Так, наприклад,компетентність К02 ОНП (здатність виявляти, ставити та вирішувати комплексні
проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, генерувати ідеї, приймати обґрунтовані
рішення, та створювати нові цілісні знання або професійні практики) відповідає е-компетенціям А.7. (Technology
Trend Monitoring – Моніторинг технологічних трендів), А.9. (Innovating – Інноваційна діяльність), D.2. (ICT Quality
Strategy Monitoring – Моніторинг якості інформаційно-комунікаційних технологій), D.11(Needs Identification _
Визначення потреб). У відповідях ЗВО та запити експертної групи було надано файл «Відповідь на питання Досвід
ЄС» (Документи. Частина 3) в якому в таблиці 2 наведено відповість програмних компетентностей ОНП
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Європейській рамці електронних компетентностей.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Зразкових позитивних практик не виявлено. Сильною стороною є відповідність цілей та програмних результатів
навчання ОНП з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, галузевого та регіонального контексту.

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

Рецензування змісту О Н П роботодавцями виконано через написання ними рецензій, на яких відсутні дати
написання, що ускладнює розуміння термінів рецензування ОНП. Гаранту ОНП слід звертати увагу на дати подання
рецензій, які мають відповідати термінам до затвердження ОНП. Відсутні чіткі дані щодо врахування досвіду
іноземних ОНП під час створення, провадження та оновлення даної ОНП. Процедура оновлення ОНП потребує
вивчення досвіду іноземних О Н П з а спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для
третього рівня вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Більшість показників критерію виконуються в межах норм, але є і ряд недоліків: надані роботодавцями рецензії
даної ОНП без зазначення дат написання та нечіткі дані про врахування досвіду іноземних ОНП. Зазначені недоліки
є не критичними, оскільки можуть бути виправлені без значних змін змісту ОНП, тому пропонується рівень «В».

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).

Затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відсутній. Обсяг ОНП становить 48 кредитів ЄКТС, що
відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту». Обсяг освітніх компонентів за вибором здобувачів
вищої освіти становить 12 кредитів (25%) ЄКТС, що не суперечить вимогам статті 62 Закону України «Про вищу
освіту». Доступ до ОНП надано на сайті ЗВО, сторінках відділу аспірантури та докторантури, кафедри АКНТ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20151%20PhD.pdf). Щодо виконання вимог
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук» (затвердженого
Постановою КМУ «261 від 23.03.2016 року) в контексті визначення чотирьох компонентів освітньої складової ОНП,
то ЗВО надав пояснення, в якому продемонстровано повну відповідність наявних дисциплін та їх обсягів до вимог
пункту 27 Порядку.

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.

В результаті попереднього аналізу змісту ОНП на предмет логічного взаємозв’язку освітніх компонентів та їх
здатності досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання виявлено, що ОНП має логічну
послідовність вивчення дисциплін, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, актуальність
дисциплін, що входять до навчального плану, відповідність компетенцій, які можна отримати при вивченні
запропонованих в ОНП дисциплін. Дисципліни враховують особливості Криворізького регіону. Вивчення
вибіркових дисциплін розпочинається з 3 семестру та триває до 5 семестру, що сприяє усвідомленому та
обгрунтованому вибору дисциплін. Крім того запропоновані дисципліни надають здобувачеві можливість
оволодіння поглибленими знаннями в сучасних областях знань та здійснювати підготовку до наукової та
викладацької діяльності в освітніх та наукових установах. Згідно матриці відповідності визначених ОНП результатів
навчання та компетентностей (таблиця 2 ОНП) здобувачам забезпечено охоплення всіх зазначених у ОНП переліків
програмних компетентностей та результатів навчання.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,
зокрема про це свідчать назви дисциплін професійної підготовки - «Адаптивне керування динамічними об’єктами»,
«Інтелектуальні системи керування комп’ютерно-інтегрованим виробництвом» та вибіркові дисципліни
«Застосування методів оптимізації в задачах автоматизації», «Оптимальне керування багатовимірними системами»
і т.д.) та зміст їх програмних компетентностей та програмних результатів навчання, в тому числі і дисциплін циклу
загальнонаукової підготовки – «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора
філософії», циклу універсальної підготовки – «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі» та
циклу мовної підготовки «Іноземна мова для академічних та наукових цілей». 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 предметній області та
науковій тематиці кафедри АКНТ.

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

Підготовка аспірантів здійснюється за індивідуальним планом, який містить наукову і освітню складову. Освітня
складова формується згідно ОНП, структура якої передбачає формування індивідуальної освітньої траєкторії через
індивідуальний вибір навчальних дисциплін загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС. На вибір студенту пропонується 6
дисциплін, кожна дисципліна має обсяг 4 кредити ЄКТС, таким чином здобувачам освіти пропонується обрати 3
дисципліни з 6. Для забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів в ЗВО
розроблено Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Згідно даного положення здобувачам освіти забезпечується
реалізація права на вибір вивчення вибіркових дисциплін. Вивчення вибіркових дисциплін студентами КНУ
проводиться згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та затвердженим розкладом навчальних занять. Аспіранти
реалізують своє право на індивідуальну освітню траєкторію шляхом вільного вибору напрямку досліджень,
наукового керівника, теми дисертаційної роботи, дисциплін вільного вибору. Зокрема, під час зустрічей ЕГ з
гарантом, аспірантами, їх науковими керівниками, керівником відділу аспірантури та докторантури було
підтверджено, що здобувачі освіти самостійно обирають собі наукового керівника та тему дисертаційної роботи.
Також аспіранти повідомили, що після їх зарахування до навчання гарант, керівник відділу аспірантури та
докторантури проводили з ними зустрічі та надали інформацію у вигляді презентації освітніх компонентів ОНП,
пояснення щодо вибіркових дисциплін та процедури їх вибору. Дізнатись про перелік вибіркових дисциплін, їх
зміст, компетенції та програмні результати здобувачі мають змогу декількома шляхами. По-перше, під час зустрічі з
гарантом та керівником відділу аспірантури і докторантури (підтверджено відповідями здобувачів, гаранта,
керівника відділу аспірантури). По-друге, на сайті ЗВО можна завантажити Банк вибіркових дисциплін (файл у
форматі .xls), а потім на сторінках кафедри АКНТ або відділу аспірантури та докторантури ознайомитись з
силабусами навчальних дисциплін (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/silabusi/). По третє, в особистому кабінеті
програмного комплексу «АСУ ЗВО» з 2020-2021 н.р. передбачено можливість обирати дисципліни індивідуально,
включаючи дисципліни інших спеціальностей. Підтвердженням реалізації права здобувачів даної ОНП на обрання
дисциплін вільного вибору є надані ЕГ заяви здобувачів на вибір дисциплін та затверджені індивідуальні плани
виконання освітньої програми здобувачами. Крім того, на запит експертної групи гарантом було надано відеозапис
екрану роботи здобувача 2 курсу даної ОНП Кравченко О.М., яка в освітньому середовищі продемонструвала
процедуру доступу та ознайомлення з анотаціями і силабусами навчальних дисциплін, а також процедуру вибору
дисциплін в програмному середовищі «АСУ ЗВО».

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

У ОНП та відповідному навчальному плані передбачено практичну підготовку здобувачів вищої освіти у 3 семестрі у
вигляді викладацької практики (в період теоретичного навчання (обсягом 2 кредити ЄКТС) згідно «Положення про
порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). Викладацька практика проводиться відповідно до змісту робочої
програми на базі кафедри, де працює науковий керівник, забезпечує компетентності К05 та програмні результати
навчання ПР14, ПР17, а також дозволяє сформувати і закріпити педагогічні навички для становлення аспіранта як
майбутнього викладача вищої школи. Загальне керівництво та контроль за проходженням практики аспіранта
покладається на завідувача кафедри. Виконавши аналіз звітів здобувачів з викладацької практики було визначено,
що основними завданнями викладацької практики є відвідування лекцій викладачів кафедри, розробка змісту
навчальних занять, проведення лекційних та лабораторних занять, оцінювання успішності студентів, індивідуальна
робота зі студентами, консультування. В результаті бесід зі здобувачами виявлено, що вони задоволені результатами
проходження практики. Наразі здобувачі 4 курсу Грамм О.О. та Романов С.О. працюють на посадах асистентів
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кафедри АКНТ (під час зустрічей підтверджено відповідями начальника відділу кадрів Зайцева Н.М. та завідуючою
кафедри АКНТ Моркун Н.В.). Для забезпечення набуття практичних навичок здобувачам освіти надається
можливість приймати участь в публічних виступах (конкурси, конференції, семінари), науково-дослідних роботах.
Кафедра АКНТ, яка задіяна для підготовки здобувачів за даною ОНП, володіє потужною матеріально-технічною
базою (лабораторії з використанням обладнання Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi Electric та ін.), що дозволяє
здобувачам освіти оволодіти необхідною практичною підготовкою з програмування та експлуатації контролерів,
датчиків, інтелектуальних систем керування технологічними процесами.

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

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти доктора філософії соціальних навичок (soft skills). Наприклад,
компетентності К01-К05 та програмні результати ПР01, ПР10, ПР11, ПР14 згідно ОНП реалізується в рамках
обов’язкових освітніх компонентів Н1 «Філософія науки та інновації», Н3 «Сучасні методики викладання та
організації занять у вищій школі» та Н6 «Іноземна мова для академічних та наукових цілей». Здобувачі вищої освіти
в процесі спілкування з ЕГ повідомили, що більшість соціальних навичок було отримано протягом навчання на
першому та другому рівнях вищої освіти, а на третьому рівні вищої освіти їм найбільше стає в нагоді досвід
спілкування у науковому експертному середовищі (наприклад, залучення аспірантів до науково-дослідних робіт,
держбюджетних тем та міжнародних проектів і грантів).

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

Професійний стандарт відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

За результатом проведених бесід зі здобувачами вищої освіти визначено, що вони не перевантажені обсягами
навчального навантаження та самостійної роботи, що заплановані ОНП та навчальними дисциплінами. Крім цього
у ЗВО щорічно проводиться моніторинг оцінки якості організації навчання (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya), що включає анонімне анкетування. Центром
забезпечення якості вищої освіти КНУ розроблено тематичні анкети (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety) для моніторингу умов навчання здобувачів вищої освіти.
Зокрема, анкета «Організація освітнього процесу в аспірантурі», яка має на меті виявити якість організації
освітнього процесу в аспірантурі КНУ. Однак експертній групі не вдалось ознайомитись з переліком питань даної
анкети та оцінити думку здобувачів щодо якості організації освітнього процесу в аспірантурі, оскільки на web-
сторінці Центру забезпечення якості вищої освіти результатів такого анкетування не наведено. В даній ОНП години
самостійної роботи відповідають необхідним нормативам від 1/3 до 2/3 від загального обсягу дисципліни. На
сторінці відділу аспірантури та докторантури здобувачі освіти мають змогу ознайомитись з розкладом занять,
графіком навчального процесу та розкладом екзаменів (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad).
Безпосередня інформація для здобувачів даної ОНП наведена також на сторінці відділу аспірантури та
докторантури та сторінці кафедри АКНТ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/2020_2021/151.pdf).

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

Здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Сильною стороною та позитивною практикою є впровадження та використання власного програмного середовища
«АСУ ЗВО» за допомогою якого здобувач у особистому кабінеті має можливість обирати дисципліни індивідуально,
включаючи дисципліни інших спеціальностей.

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

Експертній групі не вдалось ознайомитись з результатами анкетування «Організація освітнього процесу в
аспірантурі» (оскільки результатів не наведено на сайті ЗВО), тому експертна група не може однозначно
стверджувати, що здобувачі освіти задоволені умовами організації освітнього процесу. На думку ЕГ лише відповіді
здобувачів не є переконливим доказом. Хоча аспіранти підтвердили, що проходять щорічно анкетування.
Рекомендовано проводити моніторинг оцінки якості організації навчання в аспірантурі за спеціальностями, що
жодним чином не позначиться на анонімності, але дасть достовірну картину щодо кожної окремої спеціальності.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Більшість показників критерію виконуються в межах норм. Однак моніторинг оцінки якості організації навчання в
аспірантурі не містить окремих даних про здобувачів саме цієї ОНП. Наявні недоліки не є критичними, оскільки
можуть бути виправлені без значних змін змісту ОНП, тому пропонується оцінка «В».

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.

На сайті ЗВО у розділі Вступнику наведена інформація щодо підготовки до вступу до аспірантури та докторантури
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury), а саме: правила прийому до аспірантури та
докторантури, графіки проведення вступних випробувань, перелік документів для вступу до аспірантури, програми
фахових випробувань та співбесід, програма вступного екзамену з іноземної мови. Схожа інформація
оприлюднюється і на сторінці відділу аспірантури та докторантури (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury). Правила прийому до аспірантури та докторантури КНУ на
2020 рік оприлюднені на сайті ЗВО у вільному доступі (https://cutt.ly/FhTH9zr). Вступ до аспірантури та
докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті (https://cutt.ly/4hTJY2X),
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН України, та Правил прийому до
Університету. Правила прийому до Університету діють протягом відповідного календарного року. Правила прийому
на навчання в аспірантурі в КНУ є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені
(на 2020 рік) на сайті відділу аспірантури до якого можна перейти з офіційного сайту ЗВО. Також,
згідно«Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня
доктора філософії поза аспірантурою в КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктор філософії в аспірантурі», для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну
або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в КНУ, надається право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій
відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до ЗВО на ОНП за ліцензованою спеціальністю.
Правила прикріплення таких осіб та їх зарахування на навчання поза аспірантурою затверджуються Вченою радою
ЗВО. На сайті ЗВО та сторінках відділу аспірантури та докторантури, Вченої ради КНУ не наведено відповідних
«правил», «процедур» або «положення» щодо прикріплення осіб для здобуття ступеню доктора філософії поза
аспірантурою.

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

Правила прийому на навчання за даною ОНП передбачає конкурсний відбір, який здійснюється за результатами
вступних випробувань. До аспірантури Університету на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу
освіту ступеня магістра. (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступні випробування до аспірантури
Університету складаються з вступного іспиту зі спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови (англійської,
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німецької або французької) та додаткового вступного випробування у формі співбесіди для осіб, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж, та яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста). Особливості
ОНП враховуються під час складання іспиту зі спеціальності, оскільки програма вступного випробування
(https://cutt.ly/QhTKI0B) розробляється та затверджується за участі гаранта ОНП на кафедрі, які є випусковою для
даної ОНП. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями. До складу предметних
комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. Наприклад, до складу
предметної комісії спеціальності 151 входять д.т.н., проф., зав. кафедри АКНТ Моркун Н.В. та к.т.н., доц. кафедри
АКНТ Тиханський М.П. (Наказ №69 від 13.02.2020 р.). До складу предметної комісії з іноземної мови можуть
включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною
іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної
мови вступником.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, описані Положенні про організацію освітнього
процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) та у Положення про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), затвердженого в Університеті. Стосовно осіб, які навчались на
окупованих територіях, ЗВО затверджено Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які
навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/poryadok_atest_okup.pdf). В
правилах прийому до Криворізького університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Правила%20прийому/PRAVILA_2020_ЗАТВЕРДЖЕНІ2.pdf) наведено
умови та особливості прийому на навчання до університету іноземців та осіб без громадянства. Навчальні
дисципліни перезараховуються або зараховуються за заявою аспіранта на підставі академічної довідки, виданої
закладом вищої освіти України та/або іноземним закладом вищої освіти, який приймав аспіранта в межах програми
академічної мобільності. Завідувач відділу аспірантури та докторантури університету здійснює оформлення
документів щодо перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін. Академічна довідка (залікова книжка) та
заяви про перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін із висновком проректора з наукової роботи
додаються до особової справи аспіранта/здобувача. Записи про перезарахування (зарахування) навчальних
дисциплін вносяться до залікової книжки аспіранта та засвідчуються підписом завідувача відділу аспірантури та
докторантури. Для визнання результатів навчання в іншому закладі вищої освіти здобувач вищої освіти у
відповідний деканат подає диплом з додатком або академічну довідку, видану закладом попереднього місця
навчання. В результаті бесід зі здобувачами освіти та академічною спільнотою визначено, що вони обізнані про
можливість визнання результатів навчання. Випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, за
даною ОНП не виявлено.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, чітко та зрозуміло описані у Положенні
про порядок визнання в КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Здобувачеві необхідно надати докази результатів навчання
(сертифікат, посвідчення тощо). Університет може визнати результати навчання неформальної освіти в обсязі не
більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Здобувач після завершення такого навчання звертається із
заявою про визнання його результатів до ректора. Для визнання результатів навчання в неформальній освіті
розпорядженням декана створюється предметна комісія (декан факультету; гарант ОП; науково-педагогічні
працівники, які викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування). Здобувач надає заяву з
відповідними візами завідувачеві відділу аспірантури та докторантури. За підсумками оцінювання предметна
комісія формує протокол, у якому міститься висновок про зарахування/незарахування відповідної дисципліни. В
результаті бесід з академічною спільнотою та аспірантами визначено, що вони обізнані про можливість та зміст
процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Здобувачам, які навчаються за даною
ОНП, надається можливість реалізувати право на визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Наприклад, при вивченні дисципліни «Промисловий інтернет речей у системах автоматизації» аспірантам
пропонується можливість зарахування практичних робіт з модуля «Теоретичні засади інтернету речей» при
проходженні курсів «Introduction to the Internet of Things» (32 год.) і «IoT Sensors and Devices» (32 год.) на
платформі edX. Також у дисципліні «Хмарні обчислення у комп’ютерно-інтегрованих системах автоматизації»
аспірантам пропонується можливість зарахування практичних робіт із модуля «Архітектура та принципи побудови
розподілених обчислювальних систем» при проходженні одного з безкоштовних курсів «Introduction to Cloud
Infrastructure Technologies» (48 год.) або «Introduction to Cloud Foundry and Cloud Native Software Architecture» (48
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год.) на платформі edX, а також практичних робіт при проходженні курсу «Cloud Computing Management» (72 год.).
Посилання на відповідні курси наведені в силабусі дисциплін (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/silabusi/). В
результаті бесід з академічною спільнотою та аспірантами визначено, що вони обізнані про можливість та процедуру
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Практики офіційного зарахування результатів
неформальної освіти не було, оскільки, як повідомили аспіранти, як правило, курси є платними і в них немає змоги
отримати відповідні підтверджуючі документи. Проте викладачі підтвердили, що постійно шукають шляхи
проходження необхідних курсів на безоплатній основі.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Позитивною практикою є те, що викладачі, які задіяні на даній ОНП, передбачають для здобувачів можливість
визнання результатів навчання у неформальній освіті, шляхом надання їм інформації щодо проходження
необхідних курсів.

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

Потребує узгодження порядок прикріплення здобувачів третього освітнього рівня поза аспірантурою та
затвердження відповідного Положення. Рекомендовано розробити окремий документ в якому буде чітко та
зрозуміло наведена процедура прикріплення здобувачів ступеню доктора філософії, які навчаються поза
аспірантурою.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Більшість показників критерію виконуються але порядок прикріплення здобувачів третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти, які навчаються поза аспірантури не зафіксований процедурним документом. Виявлені недоліки
не критичні і можуть бути виправлені без значних змін змісту ОНП, тому пропонується оцінка «В».

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.

Навчальний процес за ОНП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” забезпечується педагогічним
персоналом кафедри АКНТ та інших кафедр університету. Для реалізації освітніх компонентів ОНП передбачається
застосування різних методів та засобів, регламентованих Положенням про організацію освітнього процесу
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf. Навчання здійснюється за очною та заочною формами. ОНП
передбачає використання традиційних методів навчання: навчальні заняття (лекції, лабораторні, практичні,
семінарські, індивідуальні заняття та консультації), виконання індивідуальних завдань, самостійну роботу студентів,
практичну підготовку. Освітні компоненти пов’язані між собою та вивчаються в певній логічній послідовності, що
сприяє досягненню заявлених в ОНП цілей та програмних результатів навчання. Важливими елементами навчання
є участь здобувачів у веденні практичних та лабораторних занять; залучення до виконання науково-дослідних робіт
на замовлення підприємств. Для реалізації студентоцентрованого підходу у виборі форм і методів навчання та
викладання враховуються інтереси студентів та роботодавців. Зміст навчання формується на основі ОНП,
навчального плану, індивідуального навчального плану студента, програм дисциплін, з урахуванням вимог
нормативних документів університету і складається із обов’язкової та вибіркової частин. Для організації вибору
дисциплін на сайті університету реалізовано банк вибіркових дисциплін (http://www.knu.edu.ua/). Для кожного
освітнього компонента викладачі формують силлабус. Всі необхідні для організації навчального процесу
компоненти знаходяться в системі організації навчального процесу “АСУ ЗВО”. Навчальний план, освітньо-наукова
програма, силабуси та анотації нормативних та вибіркових дисциплін знаходяться на сайтах університету та
кафедри. Деканатом щорічно проводяться опитування у формі он-лайн стосовно задоволеності студентами якістю
викладання та змістом дисциплін. На основі інформації, яка наведена у звіті з самооцінювання та результатів
проведення виїзної акредитаційної експертизи, можна зробити висновок про достатній рівень задоволеності
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студентів навчальним процесом. У відповідності з Законом України «Про освіту» і «Положенням про організацію
освітнього процесу в КНУ» науково-педагогічним працівникам надається можливість самостійно наповнювати зміст
дисциплін, вносити зміни в силабуси, обирати методи навчання, проводити заняття із застосуванням сучасних
технологій, або обирати самостійну форму вивчення окремих тем. Здобувачам вищої освіти надається право брати
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, вільно
обирати форму і методи навчання, теми наукових досліджень, здійснювати академічну мобільність, у тому числі і
міжнародну, брати участь у формуванні індивідуальної траєкторії навчання.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів висвітлена в силабусах, що розміщуються на електронних ресурсах університету
(банку вибіркових дисциплін), сайті аспірантури (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura), та сайті
кафедри АКНТ (http://fit.knu.edu.ua/page/kafedra-avtomatizatsii-komp-yuternykh-nauk-i-tekhn). Навчально-
методичне забезпечення зберігається на кафедрі та на електронних ресурсах. Здобувачам вищої освіти
забезпечується доступ до силабусів та іншого навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, що
підтверджено під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти. Рекомендована для вивчення дисципліни література та
інші джерела інформації доступні здобувачам освіти на безоплатній основі, зокрема у бібліотеці та на електронних
ресурсах університета, за допомогою платформи дистанційного навчання “АСУ ЗВО”. Інформація про порядок
доступу до навчальних ресурсів надається здобувачам на першому занятті з дисципліни. Експертна група на основі
співбесід із здобувачами ВО впевнилась у доступності силабусів та навчально-методичного забезпечення дисциплін
для них. Експертній групі був наданий доступ до електронних кабінетів навчальних дисциплін для перевірки цієї
інформації.

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

Науково-дослідна робота зі здобувачами активно проводиться на кафедрі АКНТ з метою забезпечення високої
якості підготовки аспірантів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з практичним
направленням. Кафедра активно займається з роботодавцями, і тому тематика досліджень кафедри пов’язана з
реальними проектами. Також існують наступні форми залучення здобувачів вищої освіти до дослідницької
діяльності: виконання завдань з науковою складовою під час вивчення профільних дисциплін; участь у
університетських, регіональних та всеукраїнських наукових заходах; залучення до виконання науково-дослідних
робіт на замовлення підприємств. Здобувачі приймають участь у наукових конференціях (міжнародна науково-
технічні конференції “Розвиток промисловості та суспільства”, “Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-
металургійному комплексі”), є публікації під керівництвом викладачів у наукових виданнях. Здобувачі вищої освіти
мають доступ до наукометричної бази WoS з мережі університету. Експертна група вважає, що кафедра АКНТ та
університет в цілому забезпечують поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПН відповідно до даного
рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми. Особливо важливим аспектом в даній освітній
програмі є активна співпраця з стейкхолдерами. В регіоні КНУ знаходиться велика кількість промислових
підприємств, які потребують висококваліфікованих кадрів. Тому практично всі здобувачі третього рівня вищої
освіти активно залучені у навчально-дослідницькі процеси, пов’язані з автоматизацією промислових процесів
стейкхолдерів. Стейкхолдери у свою чергу обладнують навчальні лабораторії кафедри АКНТ сучасним обладнанням,
у чому ЕГ впевнилась при ознайомленні з лабораторною базою кафедри. Це досить суттєво підвищує можливості
поєднань навчання з дослідженнями.

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

Порядок розроблення, затвердження, внесення змін до ОП визначається Положенням про організацію освітнього
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу
для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). ЕГ направила відповідні запити і впевнилась у постійності процесу
оновлення освітніх компонентів. Оновлення вмісту освітніх компонентів відбувається щорічно перед початком
навчального року з урахуванням інтересів здобувачів ВО та стейкхолдерів. В КНУ діє “Положення про організацію
освітнього процесу в Криворізькому національному університеті” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf),
згідно якому зміни освітніх компонент щороку обговорюються на засіданнях відповідних кафедр. Наприклад, проф.
Моркун Н.В. оновила зміст освітньої компоненти «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень»
за результатами участі у міжнародному «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та
міжгалузевість і стратегії розвитку університету» та проходження стажування в 2019 році на базі Ягелонського
університету та Варшавського університету (Польща). Викладачі кафедри АКНТ, доц. Маринич І. А. та старший
викладач Сердюк О. Ю., пройшли навчання на основи користування системою автоматизованого проектування
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EPLAN Electrical P8 та отримали сертифікати EPLAN CIS & BALTIC/2019/UA1-053. Між КНУ та FRIEDHELM LOH
GROUP підписано договір про співпрацю, у відповідності до якого отримано ліцензії програмного забезпечення
Eplan Education для підготовки фахівців ОНП, внаслідок чого оновлено освітні компоненти ОНП. Такі зміни
внесено до практичних робіт з дисциплін ОНП «Енергозбереження та використання альтернативних джерел
енергії» та «Статика та динаміка гідропневмо автоматичних систем». Оновлення контенту відбувається кожного
року наприкінці попереднього семестру з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів. Щорічно
перегляд змісту освітніх компонент обговорюється на засіданнях кафедри АКНТ та схвалюється керівником групи
забезпечення спеціальності. Викладачі розробляють та видають науково-методичні рекомендації (розміщуються в
електронному репозиторії університету) для вивчення дисциплін, розробляють силабуси та оновлюють їх зміст
кожного навчального року.

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

В КНУ здобувачі ОНП мають можливість на зовнішню і внутрішню академічну мобільність згідно “Стратегії
інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), “Положенню про академічну мобільність здобувачів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf).
Координатором академічної мобільності є керівник міжнародного відділу. Підставою для здійснення мобільності є
договір про співпрацю й офіційне запрошення від закордонного чи українського ЗВО. За участю викладачів кафедри
АКНТ та підприємств міста (стейкхолдерів) (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Центральний ГЗК»
(МЕТІНВЕСТ)), подано 4 заявки в рамках програми Horizon 2020 та 9 заявок EU ERASMUS+. Кафедра АКНТ
здійснює реалізацію проекту EU ERASMUS+ 609557: «Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого
навчання в області моделювання кібер-фізичних систем - CybPhys», в якому заплановано проходження підвищення
кваліфікації викладачів та здобувачів ВО на базі університетів у м.Брюгге (Бельгія) та м. Нікосія (о. Кіпр). Здобувачі
вищої освіти можуть користуватися міжнародними інформаційними ресурсами і базою даних WoS. Експертна група
вивчила перелік наукових праць викладачів та студентів за даною ОНП та впевнилась в постійній роботі в даному
напрямку. Лише за останні 2 роки були опубліковані наукові праці: Modlo Y.O., Semerikov S.O., Bondarevskyi S.L.,
Tolmachev S.T., Markova O.M., Nechypurenko P.P. Methods of using mobile Internet devices in the formation of the general
scientific component of bachelor in electromechanics competency in modeling of technical objects. Augmented Reality in
Education: Proceedings of the 2nd International Workshop. Kryvyi Rih, Ukraine, 2019; Striuk A.M., Semerikov S.O. The
Dawn of Software Engineering Education. Computer Science & Software Engineering: Proceedings of the 2nd Student
Workshop, Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019; Kiv A., Semerikov S., Soloviev V., Kibalnyk L., Danylchuk H.,
Matviychuk A. Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics. Proceedings
of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy,
Odessa, Ukraine, 2019; Morkun V., Morkun N., Pikilniak A. The Propagation Ultrasonic Wave in Gas - containing
Suspensions. Cambridge Scholars Publishing, UK, 2019.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Експертна група вважає, що форми та методи навчання на ОНП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології” сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Учасники освітнього
процесу мають можливість отримувати повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання результатів навчання. Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП
також забезпечується КНУ. Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і
сучасних практик. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО.

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

Деякі силабуси на сайті кафедри АКНТ знаходяться за паролем для захисту від зовнішніх скачувань, але здобувачі
ВО, які навчаються на даній ОНП, можуть їх вільно переглядати. Експертна група вважає, що силабуси (як для
нормативних, так і дисциплін професійного спрямування) для даної ОНП слід розміщувати в одному місці, а не
окремо на сайтах аспірантури та кафедри у відкритому доступі. Крім того, потрібно досягти більшої варіативності
при формуванні переліку вибіркових дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Виділені сильні сторони (академічна свобода, оновлення та осучаснення змісту дисциплін, інтерналізація
діяльності) мають суттєву перевагу над наявними недоліками (слабка варіативність вибіркових дисциплін).
Встановлені в результаті аналізу акредитаційної експертизи факти та їх контексту дає можливість зробити висновок
про загалом відповідність Критерія 4 встановленим вимогам.

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.

Оцінювання якості освоєння ОНП включає в себе: поточний контроль знань, проміжну і підсумкову атестацію. Для
поточного контролю якості освоєння використовуються процедури: самотестування, контрольне тестування,
контрольна робота, оцінка за виконання практичної роботи, оцінювання самостійної роботи і додаткових завдань
для підвищення рейтингу. Для атестації з дисципліни, що оцінює якість предметної підготовки використовуються
форми контролю: залік, іспит, наукова доповідь. Підсумкова оцінка виставляється згідно з Порядком оцінювання
знань здобувачів у ДВНЗ “КНУ” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf). У силабусах наприкінці наводяться
критерії оцінювання результатів навчання (знання, уміння, володіння, компетентності) і визначається рівень їх
освоєння. Практичний блок оцінюється за результатами практичних завдань, виконаних на заняттях і додатково за
завданнями викладача відповідно до програми дисципліни. За кожен вид роботи виставляється кількість балів
(згідно із силабусом дисципліни). Для наближення ОНП до умов майбутньої професійної діяльності здобувачів ВО
як зовнішні експерти залучені роботодавці, що є гарантією якості реалізації навчального процесу й забезпечення
необхідного рівня сформованості компетентностей. Аспіранти, які виконали вимоги навчального плану, склали всі
екзамени та заліки, переводяться на наступний курс наказом ректора. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів
за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою,100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С,
D, E, FX, F). Оцінювання за кожним видом завдань вказується викладачем у силабусах. Силлабус навчальної
дисципліни розробляється на основі робочої програми дисципліни, у якому вказані плановані до освоєння
компоненти дисциплінарних компетентностей, які виступають як контрольовані результати навчання. Силабуси
навчальних дисциплін доступні в кабінетах дистанційної освіти Google Classroom та на сайті кафери
(http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/silabusi/). Силабуси нормативних дисциплін наявні на сайті аспірантури
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/sylabusy-normatyvnyh-navchal-nyh-dyscyplin).

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

На теперішній час стандарт вищої освіти за третім освітнім рівнем для спеціальності 151 «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології» відсутній. При формуванні результатів ОНП та відповідних освітніх
компонентів враховано досвід визнаних європейських стандартів, зокрема: – Європейська довідкова система
ключових компетенцій (Key Compétences for Lifelong learning: A European Référence Framework – IMPLEMENTATION
OF «EDUCATION AND TRAINING 2010», Work programme, Working Group В «Key Compétences»), 2004; – CWA
14925:2004 Generic ICT Skills Profiles for the ICT supply industry – a review by CEN/ISSS ICT-Skills Workshop of the
Career Space work; – CWA 15005:2004 ICT Curriculum Development Guidelines for the ICT supply industry – a review by
CEN/ISSS ICT skills Workshop of the Career Space work. Підготовка фахівців за галуззю знань 15 «Автоматизація та
приладобудування» за освітньо-науковою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
проводиться з урахуванням нині діючого паспорта наукової спеціальності 05.13.07 «Автоматизація процесів
керування». В КНУ діє “Положення про про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук КНУ” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), згідно якому здійснюється атестація здобувачів
ВО за даною ОНП. Відповідно до нього здобувач ВО двічі на рік (у березні – проміжний звіт, у вересні – звіт за
навчальний рік) атестується науковим керівником і звітує про виконання індивідуальних планів на засіданні
кафедри АКНТ. За результатами звітування кафедра АКНТ ухвалює рішення щодо поточного стану виконання
аспірантом планів і формулює рекомендації для подальшої його роботи. Індивідуальні плани та атестаційні листи,
подаються до відділу аспірантури та докторантури. За позитивними підсумками осінньої атестації відповідним
наказом ректора здобувач ВО переводиться на наступний рік навчання. Стан готовності дисертації аспіранта до
захисту визначає його науковий керівник. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом
його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. По готовності роботи до захисту
вона подається до спеціалізованої вченої ради.
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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.

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується однаковими умовами для всіх здобувачів (тривалість контрольного
заходу, його зміст та кількість завдань, механізм підрахунку результатів) та відкритістю інформації про ці умови,
єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням строків проведення контрольних заходів, можливістю застосування
тестових форм оцінювання знань в системі дистанційного навчання КНУ “АСУ ЗВО” та ClassRoom. Встановлені
єдині правила повторного проведення контрольних заходів та оскарження результатів. Формування складу
екзаменаційних комісій здійснюється відповідно до “Положення про порядок створення та організацію роботи
екзаменаційної комісії у ДВНЗ “КНУ” (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf) та “Положенням про порядок
оцінювання знань студентів у ДВНЗ “КНУ”. Процедура розгляду оскарження результатів контрольних заходів
проводиться деканом відповідного факультету за наявності письмової заяви студента. Створюється комісія для
приймання іспиту (заліку), до якої обов’язково входить завідувач відповідної кафедри та як мінімум два викладача
відповідної кафедри. Комісія уповноважена приймати рішення про зміну оцінки або проведення додаткових
перевірок результатів навчання. Процедуру запобігання та врегулювання конфлікту інтересів прописано в
Положенні про порядок запобігання та врегулювання потенційного і реального конфлікту інтересів у діяльності
посадових осіб (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Випадків оскарження результатів контрольних
заходів та атестації здобувачів ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також конфлікту
інтересів не відбувалося. На думку експертної групи, в КНУ визначено прозорі правила проведення контрольних
заходів, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів,
включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

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.

Основними документами КНУ, що регламентують політику, стандарти та процедури дотримання академічної
доброчесності є: Статут КНУ, п. 2.7 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf); Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (п.10) (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf); Положення
про академічну доброчесність (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Дані документи визначають
обов’язки учасників освітнього процесу у дотриманні норм наукової етики, академічної доброчесності, не
допусканні плагіату, некоректного цитування, порушень авторських прав, прав інтелектуальної власності. За
порушення академічної доброчесності особи можуть бути притягнуті до встановленої законодавством та
внутрішніми нормативними актами КНУ. В КНУ функціонує комісія з етики та керування конфліктами, яку очолює
ректор. Також питаннями академічної недоброчесності займається Центр забезпечення якості вищої освіти. До його
функцій відноситься інформування здобувачів ВО та співробітників КНУ про неприпустимість порушення
академічної доброчесності, а також реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності.
Випадків суттєвих порушень академічної доброчесності на ОНП не зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, завчасно
оприлюднюються та дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання. Форми
атестації здобувачів вищої освіти відповідають діючим вимогам. Правила проведення контрольних заходів є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність оцінювання, визначають порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, є чіткими та зрозумілими. Експертна
група під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти пересвідчилася, що у контексті процедур оскарження здобувачі
освіти мають реальну можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних заходів,
впевнені, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. В КНУ визначено чіткі та зрозумілі
політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності.

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

На думку експертної групи не суттєвим недоліком ОНП, що акредитується, є відсутність процедури он-лайн
тестування з метою самоконтролю або проміжного контролю знань. Експертна група рекомендує (крім існуючих
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контрольних заходів) впровадити тестування (наприклад з використанням Google-форми або засобів Moodle) як
інструмент самоконтролю або як інструмент проміжного контролю знань здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Виділені сильні сторони (доступність для учасників освітнього процесу інформації та процедур проведення
контрольних заходів, політика дотримання академічної доброчесності) переважають над виділеними недоліками
(онлайн тестування при самоконтролі/проміжного контролю). Цілісність встановлених фактів дає можливість
зробити висновок про відповідність усіх підкритеріїв Критерія 5 встановленим вимогам.

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.

Експертна група ознайомилась зі змістом таблиці відповідності викладачів критеріям та дисциплінам, які вони
викладають, а також поспілкувалась з членами групи забезпечення ОНП та іншими викладачами, дійшла висновку,
що в цілому академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, достатня
для досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Експертна група додатково за результатами
проведених бесід з науково-педагогічними працівниками запросила перелік навчальної літератури (методичні
рекомендації, навчальні посібники), виданої в КНУ для забезпечення викладання на даній ОНП та доступ до
електронної навчальної платформи ClassRoom. Крім того, у склад випускової кафедри входить три доктори наук
(пряма відповідність даній ОП) за постійним місцем роботи - це свідчить про високий науковий рівень колективу
випускової кафедри.

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

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників відбувається відповідно до “Положення про порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності,
законності, рівності прав претендентів, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності,
об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на обіймання
вакантних посад науково-педагогічних працівників. Претендент на посаду подає інформацію щодо виконання
кадрових вимог Ліцензійних умов (18 критеріїв); копії документів про ВО, науковий ступінь та/або вчене звання
відповідно до профілю кафедри; список наукових праць за останні 5 років або за період науково-педагогічної
діяльності; копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років. Для оцінювання
рівня кваліфікації претендента кафедра АКНТ може запропонувати йому прочитати пробну лекцію чи провести
семінарське/практичне заняття. ЕГ вивчила надану інформацію і впевнилась, що кваліфікація викладачів, задіяних
у викладанні дисциплін даної ОНП відповідає встановленим кадровим вимогам щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері ВО. КНУ має право для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента, який
обирається вперше в університеті, призначати проведення пробних лекцій або практичного/лабораторного заняття.
Експертна група вважає, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОНП.

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

Заклад вищої освіти для даної освітньої програми залучає до організації та реалізації освітнього процесу основні
регіональні та галузеві підприємства, які є також основними роботодавцями за даною ОНП. Зокрема, згідно наданих
на запит експертної групи договорів про співпрацю з ДП «ДПІ «Кривбаспроект», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
ПРАТ «Північний ГЗК», МЕТІНВЕСТ, та ін. заклад вищої освіти приймає участь в програмі Horizon 2020.
Французька промислова корпорація в сфері автоматизації виробництва Schneider Electric Україна співпрацює з КНУ
з 2009 р. За цей період для кафедри АКНТ (на якій здійснюється основна підготовка аспірантів за даною ОНП) було
створено навчальну лабораторію систем автоматики на основі промислових контролерів та частотних регуляторів
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компанії Schneider Electric. За допомогою підприємства МЕТІНВЕСТ було виконано ремонт приміщення, а
концерном Siemens AG було надано обладнання, в результаті чого у жовтні 2020 року в КНУ на кафедрі АКНТ було
відкрито навчальний центр Siemens (https://www.youtube.com/watch?v=lloyKKEZAUw&feature=emb_logo).
Експертна група на підставі аналізу матеріалів та співбесід переконалася, що представники роботодавців
долучаються до навчального процесу.

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

Начальник відділу автоматизації МЕНІНВЕСТ Холдинг Нетикша Андрій Михайлович, начальник управління з
технічного обслуговування засобів АСУПТ і мехатронних систем сталеплавильного і прокатного департаментів
Департаменту автоматизації технологічних процесів Бойченко Олександр Володимирович під час співбесіди
підтвердили, що приймають участь в освітньому процесі, шляхом відвідування аудиторних занять, рецензування
дипломних робіт, відгуків на наукові роботи. Крім того, до аудиторних занять запрошуються експерти галузі, які є
випускниками спеціальності 05.13.07 і які наразі займаються науково-педагогічною діяльністю. На запит експертної
групи було надано документи, які підтверджують інформацію, зазначену у звіті самооцінювання. Зокрема, участь
директора компанії "Еко Дім" Лисенка М.В. у семінарі на тему «Огляд основних технічних рішень сонячних
електростанцій» в рамках дисципліни ««Енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії» та IT-
директора компанії Giga.Ua Лукаша Д.В. у проведенні науково-практичних семінарів на тему «Досвід розробки у
сфері IoT». Крім того, випускник 2005 року Китиця А.В. прочитав аспірантам та магістрам лекцію з питань
інформаційної безпеки та інтелектуальних систем керування комп’ютерно-інтегрованими об’єктами. Періодично
організовуються екскурсії студентів та викладачів до офісів компаній. Така співпраця ведеться у декількох
напрямках: - Запрошення практикуючих фахівців до одноразових лекцій та майстер-класів для студентів
спеціальності з певних сучасних напрямів. - Залучення фахівців до читання лекцій та проведення практичних
занять з найбільш актуальних технологій, що користуються попитом у галузі (за сумісництвом). Так до викладання
вибіркової дисципліни «Упрaвління тa фінансування cтapтaпів» залучено Васильєва А. А. – засновника та директора
компанії «Briolight» (сфера діяльності – виробництво електронних рішень для реабілітації, реклами та розваг;
https://briolight.com.ua/), на якій працюють у т. ч. здобувачі вищої освіти та випускники ОП. Експертна група на
підставі аналізу наданих на запит матеріалів та співбесід переконалася, що представники роботодавців долучаються
до навчального процесу. За рекомендаціями стейкхолдерів до освітніх компонент ОНП були внесені нові освітні
компоненти.

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

КНУ має “Стратегію розвитку державного вищого навчального закладу “КНУ” на 2020-2025 рр.”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), в якій одне із основних завдань є регулярне навчання та
підвищення компетентності працівників. У Положенні про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf) наведено умови для
забезпечення професійного розвитку викладачів . Відповідно до цього положення КНУ приділяє увагу
вдосконаленню методик викладання. Проводяться відкриті заняття, взаємовідвідування занять відповідно до
затверджених графіків. За їх результатами визначаються напрямки роботи викладачів з удосконалення педагогічної
діяльності. В КНУ діє система післядипломної освіти, що дозволяє викладачам підвищити свою кваліфікацію.
Керівництво КНУ здійснює постійну роботу з розширення переліку організацій, на базі яких працівники мають
можливість здійснити підвищення кваліфікації та стажування: виробничі підприємства регіону, інші заклади ВО,
науково-дослідні установи як в Україні, так і за кордоном. Заплановано проходженні підвищення кваліфікації
викладачів в університетах Бельгії та Кіпру (відкладено у зв’язку з карантином). Керівництво КНУ також надає
підтримку співробітникам, які беруть участь у конкурсних відборах на стажування та підвищення кваліфікації
(рекомендаційні листи, підтвердження фінансового забезпечення, юридична допомога в оформленні документів
тощо). Також підвищення кваліфікації викладачів дисциплін професійного спрямування може відбуватись на базі
створених лабораторій систем автоматики на основі промислових контролерів компанії Schneider Electric та
навчального центру «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens». ЕГ за результатами вивчення
наданих документів та співбесід із адміністрацією КНУ впевнилась, що викладачі проходять підвищення
кваліфікації згідно встановлених норм. Наприклад, наданими на запит експертної групи документами
підтверджено, що у 2019 р. завідувач кафедри АКНТ Моркун Н.В. проходила підвищення кваліфікації на базі
Ягеллонського та Варшавського університетів (Польща); доцент Маринич І. А. та старший викладач Сердюк О.Ю.
пройшли навчання як користувачі системи автоматизованого проектування EPLAN Electrical P8 та отримали
відповідні сертифікати. Крім того, викладачі кафедри АКНТ Маринич І.А. та Рубан С.А. отримали у 2019 році
сертифікати з володіння англійською мовою на рівні С1 та В2 відповідно, які було надано гарантом на запит
експертної групи.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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ЕГ під час співбесіди з адміністрацією КНУ та викладачами кафедри отримала інформацію, що ЗВО сприяє розвитку
викладацької майстерності. Згідно розробленого Положення про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у ДВНЗ «КНУ”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf), викладачі мають змогу отримувати матеріальне заохочення за різні
види наукової та педагогічної діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології», забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. Процедури
конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити достатній рівень їхнього професіоналізму.
КНУ сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми, проекти та матеріальне заохочення
викладачів. Роботодавці, стейкхолдери та професіонали-практики залучені до організації та реалізації освітнього
процесу. Кафедра АКНТ, задіяна в реалізації ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», має
розгалужену мережу баз практики на провідних промислових підприємствах регіону. ЗВО сприяє професійному
розвитку викладачів, зростанню їх викладацької майстерності.

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

На думку експертної групи, значні недоліки та слабкі сторони відсутні. ЕГ рекомендує використати наявні ресурси
кадрового складу викладачів за даною ОП для реалізації дуальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Аналіз представлених документів, відповідей на запити та за результатами зустрічей ЕГ дійшла до висновку щодо
відповідності ОНП Критерію 6. На випусковій кафедрі для реалізації даної ОНП задіяні працівники високої
кваліфікації, у тому числі і три доктора технічних наук. Всі викладачі за науковими та навчальними публікаціями
відповідають даній ОНП.

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.

о складу кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій входить навчально-науковий центр
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens», у якому здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання
отримують практичний досвід роботи з автоматизованими системами управління технологічними процесами на
базі широкого портфеля програмного забезпечення і обладнання для промисловості, наданого компанією «Сіменс
Україна». Здобувачам надається можливість навчання у наступних лабораторіях, які зроблені на базі кафедри:
Лабораторія систем автоматики на основі обладнання компанії Schneider Electric, яка має у наявності обладнання:
ПЛКTSX Premium 5722, TSX Modicon Micro 3722; Zelio Logic SR2 (SR3) (програмовані логічні реле); HMIXBTR411;
ПЧATV -12, ATV-58. Контролери України МІК — 51; ПК з віртуальним стендом « Прогностичне керування
енергопотоками», а також професійне програмне забезпечення: ZelioSoft, PL-7 PRO, Unity, Citect. Мультимедійна
лабораторія (10 комп’ютерів та обладнання компанії Schneider Electric), яка містить обладнання: діалогові панелі:
MagelisXBT GT2330 та XBT R11 (термінали оператора); контролери TSX Premium 57P та TWIDO, а також професійне
програмне забезпечення: VijeoDesigner, Unity, TwidoSoft, Wonderware System Platform (Historian Server, Information
Server, Archestr A та Devise Integration для обробки, передачі та зберігання інформації). Лабораторія «Елементів
автоматики та робототехніки», де знаходиться наступне обладнання: навчальний стенд «Бездротові мережі»,
навчальний стенд «Автоматизація виробничих процесів з використанням технологій GMS зв’язку фірми Schneider
Electric», модуль Raspberry Pi, навчальний стенд – пневматична установка Festo 202, а також професійне програмне
забезпечення: Festo та FluidSim P&G. Інформаційні та навчально-методичні матеріали розміщено на освітньому
порталі університету. Для проведення методичної роботи на кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет з
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навчальною літературою, комп’ютерами, оргтехнікою. Здобувачі мають вільний доступ до навчальних матеріалів та
наукової літератури бібліотеки, права та обов’язки роботи бібліотеки регулюються положенням:
http://lib.knu.edu.ua//wp-
content/uploads/2017/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83.pdf
. Бібліотека обладнана необхідними читальними залами. Здобувачі ЗВО мають вільний доступ до спорт-центру:
професійний зал важкої атлетики, баскетбольна зала, стадіон, зала для настольного тенісу. З необхідною
фінансовою звітністю Університету можна ознайомитися за посиланням: http://www.knu.edu.ua/finansova. На базі
кафедри працює студентський гурток «Контролери та промислові мережі у системах керування»
http://aknt.knu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8.

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.

Здобувачі КНУ мають вільний доступ до навчальних матеріалів та наукової літерати у бібліотеці
http://lib.knu.edu.ua/ та до електронних матеріалів. Здобувачі та науковці КНУ також мають доступ до міжнародної
наукометричної бази Web of Science (http://lib.ktu.edu.ua/?p=15280#more-15280). До 2020 року був доступ також до
Scopus. Для магістрантів та аспірантів є розділ на сайті, який надає доступ до реєстру наукових фахових видань
України та інтернет-ресурсів для науковців; інформацію про міжнародні правила цитування та посилання в
наукових роботах, приклади оформлення бібліографічних посилань та іншу необхідну для написання наукових робіт
інформацію (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=672). В Університеті є електронний архів - http://ds.knu.edu.ua/ - де
знаходяться наукові праці, навчально-методичні матеріали, наукові публікації, патенти. На сайті кафедри є
посилання на індексовані наукові видання, наукові фахові видання України, електронні наукові фахові видання
України, наукові видання КНУ, мережу спеціалізованих рад та перелік установ, в яких функціонують спеціалізовані
вчені ради (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/dopomizhni-materiali/). На сайті Університету є розділ Конференції
(http://www.knu.edu.ua/konferenci), де можна переглянути актуальний стан конференцій. Університет має власний
портал, на якому кожен студент має особистий аккаунт і може контролювати свій навчальний процес -
http://asu.knu.edu.ua/. Осінній семестр 2020/2021 проходить у дистанційному форматі, тож Університет отримав
доступ до Google Classroom (G Suite for Education) з січня 2020 року від компанії Google, що надає можливість
проводити лекції та заняття інших форм. Доступ до перевірки проведення лекції та присутності студентів має також
завідувач кафедри. На сайті університету викладено посилання на вебінари “Організація дистанційного навчання на
базі Google Classroom”, “Онлайн лекція за допомогою Hangouts Meet” та “Як провести онлайн лекцію”.

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.

Університет має два гуртожитки. Голова Ради молодих вчених підтвердила, що гуртожитки в хорошому стані та
мають гарні умови для проживання здобувачів. В одному з гуртожитків розташоване відділення лікарні, де є сімейні
лікарі, з якими, за потреби, можна заключити договір. За словами проректора науково-педагогічної та виховної
роботи більшість студентів заключили договори саме з сімейним лікарем даної лікарні.

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

Освітню, організаційну, інформаційну та консультативну підтримку надають куратори, проректор з наукової роботи,
відділ аспірантури та докторантури, науково-педагогічні працівники кафедри, а також Рада молодих вчених. Сайт
кафедри містить необхідну для здобувачів інформацію: http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/, таку як контакти відділу
аспірантури, розклад занять, силабуси, всі деталі щодо ОНП, новини про вебінари, онлайн-курси, конференції.
Допомогу та питання щодо соціальної підтримки можна отримати у проректора з науково-педагогічної та виховної
роботи Кашубіної Юлії Богданівни у приймальні години або ж за електронною адресою vicerector_org@knu.edu.ua.
Рада молодих вчених є гарним зв’язком між науково-педагогічними працівниками та здобувачами. На сайті Ради
молодих вчених викладається інформація щодо грантів, стажувань та іменних стипендій:
http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh. Здобувач даної ОНП, аспірант 2-го року навчання Вадим Саяпін,
залучений до роботи Ради молодих вчених і є представником даної ОНП. У фейсбуці є сторінка Ради молодих
вчених, де постійно оновлюється інформація та публікуються новини https://www.facebook.com/rmv.knu.edu.ua/.
Окремої служби психологічної підтримки немає, але є штатний працівник, кандидат психологічних наук, який
надає необхідну психологічну допомогу.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Наказом №268 від 25 травня 2018 року (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf) був затверджений Порядок
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території ДВНЗ
“Криворізький національний університет”. На основі даного порядку такі особи можуть звернутися по допомогу до
будь-якого працівника університету або ж скористатися кнопкою виклику, що знаходиться біля входу в будівлю. Є
пандус на вході навчального корпусу №4 і вже затверджений проект, що передбачає побудову пандуса в головний
корпус (реалізація проекту запланована на початок 2021 року). Оголошений тендер на закупівлю підйомників для
інвалідних візків, які будуть розташовані на входах в головний навчальний корпус №1 та №2. На стадії завершення
знаходиться проект “Кімната матері та дитини”.

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

В Університеті є ряд затверджених документ задля запобігання корупції, таких як: “Пам’ятка щодо попередження та
профілактики корупційних правопорушень в Криворізькому національному університеті”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80
%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%202020.
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 було проведено ряд заходів задля протидії
корупції: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/77.pdf. В Університеті діє “Положення про порядок запобігання та
врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів із здобувачами третього рівня вищої освіти у
діяльності посадових осіб Криворізького національного університету”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). Університет популяризує загальнолюдські цінності, що базуються
на основі додержання принципів законності, суспільної моралі та високої культури за допомогою Кодексу честі
викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та Кодексу честі студента
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). Положення, щодо вирішення конфліктних ситуацій пов’язаних із
сексуальними домаганнями та дискримінацією, відсутнє, тимчасово можна регулюватися “Положення про порядок
запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів із здобувачами третього рівня вищої
освіти у діяльності посадових осіб Криворізького національного університету”. Учасники освітнього процесу
повідомили, що випадків конфліктних ситуацій не було. Але при потребі можна звернутися до кураторів, завідувача
кафедри, Ради молодих вчених або ж керівництва Університету. В корпусах Університету є скринькі довіри за
адресами, що є на сайті - http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry, а також є електронна форма за тим же посиланням.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами у контексті даного критерію є сучасна та потужна матеріально-технічна база, а саме достатня
кількість сучасного обладнання та новітніх лабораторій. Наявність можливостей для заняття спортом, а саме різні
спортивні секції та необхідні зали і спортивне обладнання. Сучасна бібліотека із доступом до навчального матеріалу
у паперовому та електронному вигляді. А також безкоштовний доступ до міжнародної наукометричної бази Web of
Science. Позитивним пунктом є те, що бібліотека надає необхідну для написання наукових робіт інформацію, що
спрощує пошук та перевірку актуальності необхідних видань. І загалом всі учасники освітнього процесу мають
доступ до будь-якої необхідної для них інформації, оскільки структура та наповненість сайтів знаходиться на
відповідному рівні.Також учасники освітнього процесу мають можливість, за потреби, отримати психологічну
допомогу.

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

Не суттєвим недоліком є складна процедура доступу до будівель університету особам з особливими потребами, але
наразі цей недолік вже в процесі усунення. Тож він є не суттєвим, оскільки є затверджений альтернативний варіант
допомоги таким особам. Також бажано 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.

Рівень відповідності Критерію 7.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Як зазначено у сильних сторонах даного критерію - ОНП має потужну матеріально-технічну базу, що є позитивним
показником даної ОНП. В університеті наявна необхідна внутрішня інфраструктура, що забезпечує можливість
здобувачів, зокрема даної ОНП, доступу до спорту, саморозвитку та необхідної для навчання і наукової діяльності
інформації. Всі підкритерії повністю задовольняють вимоги, існує ряд сильних сторін та позитивних практик.
Загальна відповідність за критерієм може бути оцінена на рівні В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В своїй структурі ЗВО має Центр забезпечення якості вищої освіти: http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity, було створено у 2019 році з метою забезпечення внутрішнього контролю
якості освітнього процесу в Університеті. Затверджене “Положення про моніторинг якості освіти та освітньої
діяльності у Криворізькому національному університеті”: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf, що
регламентує процедуру та форми проведення моніторингу якості освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті. Останнє оновлення ОНП було у 2018 році, що підтверджують протокол засідання
кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій №6 від 21.11.2018 року та витяг з протоколу засідання вченої
ради факультету інформаційних технологій №2 від 23.22.2018 року. Було проведено опитування серед
стейкхолдерів про необхідність подальшого оновлення ОНП, у якому взяли участь 7 здобувачів та 10 роботодавців.
Результати опитування у файлі “ОНП-151- Звіт про результати анкетування_2020 ”. Наразі є доступний до
обговорення на пропозицій проект ОНП 2020 року (http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/proekt-onp-151-
phd_2020.pdf). Проект викладений на сайті кафедри АКНТ http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/osvitno-naukova-
programa/, де вказано електронну адресу, на яку можна надсилати пропозиції.

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.

На сайті кафедри у розділі опитування викладено перелік анкет для всіх стейкхолдерів
http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/. Зміст анкети направлений на виявлення недоліків в отриманні
необхідних компетенцій, а також змісту ОНП. Результати проведеного у квітні 2020 року анкетування у файлі
"ОНП-151- Звіт про результати анкетування_2020” за посиланням
(https://drive.google.com/file/d/13gdfKGtydAXOXAvhhbs7OPX57xP-x-JE/view). Пропозиції, запропоновані
стейкхолдерами, зафіксовані у протоколі засідання кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій №6 від
21.11.2018. Здобувач даної ОНП, аспірант 2-го року навчання Вадим Саяпін, залучений до роботи у Раді молодих
вчених і теж бере участь у оновленні ОНП. Здобувач повідомила, що перегляд ОНП відбувається весною кожного
року, але минулого року у здобувачів не було зауважень до програми.

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

На сайті кафедри у розділі опитування викладено анкету для роботодавців
(http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/opituvannja/), що надає можливість роботодавцям оцінити ОНП та надати
рекомендації та пропозиції щодо її вдосконалення. Центром забезпечення якості вищої освіти розроблено анкету та
методику оцінювання результатів анкетування «Співпраця Криворізького національного університету з
роботодавцями» (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety),
які доступні для всіх роботодавців . Оцінювання задоволеності роботодавців і представників баз практик
здійснюється за такими критеріями як: показник задоволеності рівнем теоретичної і практичної підготовки
випускників; показник зацікавленості роботодавця в працевлаштуванні випускників; показник задоволеності
форматом співпраці з університетом. При спілкування ЕГ з роботодавцями було підтверджено, що вони надавали
пропозиції, які були враховані при оновленні ОНП. А саме Бойченко Олександр Володимирович, ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», зазначив, що для них важливі хмарні технології та керування проектами, а також
розвиток контролерів. Лукаш Денис Вікторович, ІТ-директор компанії "Giga.UA" підтвердив, що погодився взяти
участь у проведенні науково-практичних семінарів для здобувачів на тему «Досвід розробки у сфері IoT». Директор
компанії «Еко Дім», М.В. Лисенко, підтвердив документально зацікавленість у проведенні науково-практичного
семінару на тему «Огляд основних технічних рішень сонячних електростанцій» в рамках дисципліни
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««Енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії» для здобувачів спеціальності
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» третього (освітньо-наукового) рівня підготовки.

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

Кафедра автоматизації, комп’ютерних наук і технологій збирає інформацію про випускників. Інформація
опублікована на сайті http://aknt.knu.edu.ua/kafedra/vipuskniki/. Центр забезпечення якості вищої освіти розробив
анкету та методику оцінювання результатів анкетування «Кар'єрний шлях випускників», що доступні для всіх
випускників: http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/tematychni-ankety.
Випускник 2005 року, Китиця Олексій Вікторович, 24.09.2020 року прочитав лекцію здобувачам даної ОНП з
питань інформаційної безпеки та інтелектуальних систем керування комп’ютерно-інтегрованими об’єктами.

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

Забезпечення якості ЗВО регулюється “Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
Криворізькому національному університеті” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf) та Стратегією розвитку
Криворізького національного університету на 2020-2025 рр.” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf).
Центром забезпечення якості оцінювання вищої освіти розроблено велику кількість анкетувань. Тематичні анкети
розташовані на сторінці ЦЗЯВО (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity/tematychni-ankety). Результати анкетування можна побачити за посиланням
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/rezul-taty-anketuvannya). Результати
анкетування "Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти":
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT7FqCNEHARKf7l_b-
L83ZvulL1KlyT77vMlWkXS7PN1EMOuxffEWFxnzRriXyZjWuxlMB6q-9JhT2H/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000#slide=id.g7709da546a_0_308. Аналіз труднощів, які виникали у процесі
дистанційного навчання: https://cutt.ly/2hvzrDA. Результати анкетування "Дистанційне навчанняочима науково-
педагогічних працівників": https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vSkVkRs2H4CwvrgaziOyKakAX6av7w26NFac9EpoeJlLL-vqrnPEV0DimSvO1ZUwV92pE9zFb4TjkKJ/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.g7709da546a_0_308. Аналіз труднощів, які виникали у процесі
дистанційного навчання: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-
1vSkVkRs2H4CwvrgaziOyKakAX6av7w26NFac9EpoeJlLL-vqrnPEV0DimSvO1ZUwV92pE9zFb4TjkKJ/pub?
start=true&loop=false&delayms=60000#slide=id.g7709da546a_0_272.

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

Дана ОНП проходить процес акредитації вперше, тож попередні рекомендації відсутні.

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

Згідно положенню http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf проводиться постійний моніторинг-опитування
серед учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, викладачів, роботодавців, представників баз практик) щодо
задоволеності якістю освітнього процесу, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників, задля
визначення професійної активності та визначення перспектив професійного розвитку викладача. Даний моніторинг
надає можливість провести аналіз якості освітніх послуг в цілому та виявлення проблемних аспектів. Дана ОНП
постійно переглядається та вносяться зміни, відповідно до потреб та пропозицій стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною є залучення центром забезпечення якості вищої освіти стейкхолдерів до процедур перегляду та
оновлення програм та врахування думки стейкхолдерів. Гарною практикою є систематичне опитування всіх
учасників освітнього процесу щодо задоволення якістю та організацією процесу навчання. Було проведено
опитування, щодо якості проведення навчання у дистанційному режимі. Варто звернути увагу, що вчасно
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виконується аналіз результатів опитувань. Позитивним аспектом є підтримка зв’язків з випускниками та врахування
інформації щодо їх кар’єрного шляху.

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

На думку експертної групи, значні недоліки та слабкі сторони відсутні.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Всі підкритерії повністю задовольняють вимоги, існує ряд сильних сторін та позитивних практик. До процедур
перегляду та оновлення програм залучені всі стейкхолдери, у кожного є можливість надати свої пропозиції та
зауваження. Випускники та роботодавці беруть участь у освітньому процесі у якості лекторів та спікерів на
семінарах. Система анкетування та опитувань є широко-тематичною та має постійне застосування, що сприяє більш
детальному аналізу ОНП та надає більше можливостей до оновлення та правок. Загальна відповідність за критерієм
може бути оцінена на рівні В.

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.

У вільному доступі є всі необхідні документи, що стосуються прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу. На
сайті Університету у розділі Загальна інформація опубліковано положення “Статут Криворізького національного
університету“: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf, “Положення про організацію освітнього процесу в
Криворізькому національному університеті”: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf. Саме для здобувачів
третього рівня вищої освіти на сайті Університету у розділі Аспірантура та докторантура наявні всі необхідні
положення, такі як: “Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
Криворізькому національному університеті“; “Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб,
які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному
університеті“; “Положення про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня у Криворізькому національному університеті“; “Правила прийому до аспірантури та
докторантури у 2020 році“; “Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у
Криворізькому національному університеті”. Сайт університету та кафедри добре наповнений необхідною
інформацію, що складає розклад занять (http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/rozklad-zanjat/), графік навчального
процесу (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad), навчальні плани
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/navchal-ni-plany), анотації до дисциплін та силабуси
(http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/silabusi/), необхідні форми та приклади документів
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/zrazky-dokumentiv). Через технічні проблеми силабуси на
момент проведення акредитаційної експертизи були доступні тільки зареєстрованим користувачам, тобто
учасникам освітнього процесу. Наявність силабусів у системі підтверджує відео, зняте аспіранткою 2 курсу
Кравченко О.М.

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.

Наразі є доступний до обговорення на пропозицій проект ОНП: http://aknt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/proekt-
onp-151-phd_2020.pdf. Проект викладений на сайті кафедри: http://aknt.knu.edu.ua/aspirantu/osvitno-naukova-
programa/, де вказано електронну адресу для пропозицій.
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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 викладено інформацію про актуальні освітньо-наукові програми:
http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-naukovi-prohramy, де описано обсяг освітньої
компоненти програми, передумови до вступу (Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Криворізького
національного університету», затвердженими Вченою радою:
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF
%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83/PRAVILA_2020_%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%92%D0%95%
D0%A0%D0%94%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%862.pdf), мету та характеристику ОНП, основний фокус,
особливості та відмінності, програмні компетентності, кадрове та матеріально-технічне забезпечення, перелік
компонент ОНП та наукову компоненту.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивним є вільний доступ до всіх нормативно-правових документів, що регулює права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу. Позитивною практикою є чітко та структуровано викладена інформація саме для
здобувачів третього рівня вищої освіти, включаючи приклади необхідних документів та відомостей про процеси
навчання освітньої та наукової складових. Сильною стороною є залучення здобувачів до перегляду та оновлення
ОНП, проєкт якої вчасно викладається у вільний доступ на сайті, і є достатньо часу для ознайомлення та надання
пропозицій. А також важливим є наявність актуальної та детальної інформації щодо самої ОНП.

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

Відсутність вільного доступу до силабусів людей, які ще не є учасниками освітнього процесу. Це було пояснено
тимчасовою проблемою із сайтом.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Всі підкритерії повністю задовольняють вимоги, існує ряд сильних сторін та позитивних практик. Недолік щодо
відсутності вільного доступу до силабусів є тимчасовим. Загальна відповідність за критерієм може бути оцінена на
рівні В.

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.

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

Під час зустрічей зі здобувачами та їх науковими керівниками було отримано інформацію що, як правило, при
навчанні в аспірантурі здобувачі продовжують розвивати наукові інтереси, започатковані під час навчання в
бакалавраті та магістратурі. Також під час зустрічей з аспірантами та науковими керівниками було зазначено, що
наукові керівники аспірантів раніше були керівниками їх магістерських робіт. Таким чином наукова діяльність
аспірантів включає в себе сумісні здобутки аспірантів та їх наукових керівників. На сторінці кафедри АКНТ
наводиться інформація про наукових керівників та тем дисертаційних робіт аспірантів
(http://aknt.knu.edu.ua/nauka/naprjami-doslidzhen-aspirantiv/). 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 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.

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).

До складу матеріального забезпечення підготовки здобувачів за даною ОНП входять наступні лабораторії: 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 під час
зустрічі. 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 Min-ing 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.

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.

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
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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%8
6%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. На запит експертної групи гарантом було надано список опублікованих праць здобувачів освіти за період з
2016-2020 рр., що є підтвердженням того, що аспіранти приймають участь в конфернеціях, публікують результати
наукових досліджень як у фахових виданнях, так і в міжнародних журналах. Під час зустрічей з керівництвом ЗВО,
гарантом, здобувачами, викладачами кафедри АКНТ та представником відділу міжнародних зв'язків було надано
інформацію, що кафедра АКНТ постійно приймає участь в міжнародних проектах, грантах, конференціях та
науково-дослідних роботах і долучає до наукових досліджень аспірантів даної ОНП. Наприклад, згідно Наказу №14-
218 від 22.09.2020 р. Про формування робочої групи проекту програми Erasmus+ «Development of practically-iroented
student-centered education in the field of modeling of Cyber-Physical Systems (CybPhys)» до складу робочої групи
входять аспіранти Грамм О.О. та Романов С.О.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 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
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 утилизації 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
публікуються тези доповідей, статті, патенти та монографії не менше одного разу на рік.

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.

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 завідуюча кафедри
АКНТ проф. МоркунН.В., приймає участь у проекті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
(Academic Integrityand Quality Initiative) – AcademicIQ, 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 місяць заплановано масштабне опитування здобувачів та НПП на платформі SurveyMonkey, результати
якого, за умовами проекту будуть оприлюднені. На запит експертної групи 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.
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Сильними сторонами є залучення аспірантів до науково-дослідних робіт та міжнародних проектів. Також для
забезпечення дотримання академічної доброчесності в ЗВО функціонує Комісія з етики та керування конфліктами.
До позитивних практик слід віднести наявність широкого кола лабораторій та їх сучасне матеріально-технічне
забезпечення, що дозволяють аспірантам виконувати дослідження відповідно до тематики їх наукових інтересів.
Теми всіх аспірантів дотичні до наукових напрямків їх наукових керівників.

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

В контексті даного критерію суттєвих недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

За даним критерієм ОНП має ряд сильних сторін, суттєвих недоліків експертною групою не було
виявлено.Зразкових практик не виявлено, тому пропонується рівень В.

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.

Процедура проведення акредитації проходила без порушень як з боку експертної групи, так і ЗВО. На запити
експертної групи було надано своєчасно всю необхідну інформацію. Під час дистанційної експертизи технічних
проблем не було.

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Голик Олена Петрівна

Члени експертної групи

Кучерук Володимир Юрійович

Шмендель Оксана Григорівна
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