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Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34619 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

08.09.2021 р. Справа № 1238/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 19 "Архітектура та
будівництво" у складі:

Товбич Валерій Васильович – головуючий,

Бродко Оксана Антонівна,

Бурак Костянтин Омелянович,

Волкова Вікторія Євгенівна,

Гамеляк Ігор Павлович,

Дорошенко Юрій Олександрович,

Плугін Андрій Аркадійович,

Семко Олександр Володимирович,

Третяк Корнилій Романович,

Турченюк Василь Олександрович,

за участі запрошених осіб:

Шишкін Олександр Олексійович – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34619

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 10, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітньо-наукова програма (ОНП) третього рівня вищої освіти Будівництво та цивільна інженерія, 2018 року,
оприлюднена на сайті Криворізького національного університету (КНУ) на сторінці Третій (освітньо-науковий) рівень
вищої освіти (https://cutt.ly/dmuOniG) в розділі Описи освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії для
вступників з 2019 та 2020 н. р. (https://cutt.ly/NmuOTwU). Основною метою ОНП є підготовка висококваліфікованих
науково-педагогічних кадрів, здатних до дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності для розв’язання
актуальних проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії, що корелюється зі спеціальністю 192 Будівництво та
цивільна інженерія. Концептуальні засади розвитку університету визначені у Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025
рр. (https://cutt.ly/7muOYFt). Місія університету передбачає підготовку конкурентоздатних фахівців із високим
рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності та соціальної відповідальності, що узгоджується з
метою ОНП. Мета освітньої діяльності КНУ згдно Статуту (https://cutt.ly/rmuOIzV), передбачає забезпечення сфер
соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими фахівцями, що також узгоджується з метою ОНП. Будівельний
факультет є ключовим елементом запитів роботодавців, що пов’язано з необхідністю будівництва в цілому та
реконструкції промислових об’єктів зокрема. Наприклад укладений меморандум на підготовку фахівців будівельної
галузі з ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг. Потрібно відзначити, що оновлення університетських внутрішніх документів
відбувається інтенсивніше, ніж самої ОНП. Серед особливостей даної програми потрібно відзначити використання
вторинних продуктів та відходів гірничо-рудної промисловості Кривбасу в цивільному та промисловому будівництві.
Результати наукових досліджень (Ефект міцелярного каталізу, Ефект надмалих концентрацій) викладаються в
освітніх компонентах: НК2 Керування структурою будівельних систем, ВБ1 Бетони нового покоління, що
підтверджено відповідними компонентами РП.

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

Цілі програми та результати навчання враховують інтереси всіх заінтереосваних сторін, в тому числі стейкхолдерів.
Пропозиції стейкхолдерів надходять під час неформальних бесід з розробниками програми та шляхом надання
відгуків на програму. Пропозиції розглядаються на засіданні кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій. Під час оновлення програми в 2018 році відгуки стейкхолдерів розглядалися на засіданні кафедри
13.12.2018 року (протокол №5): один відгук від директора будівельного коледжу, 4 – від проєкто-виробничих
організацій та 1 – від випускників. Під час оновлення програми в 2021 році відгуки стейкхолдерів розглядалися на
засіданні кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій 28.05.2021 року (протокол №10),
зокрема роботодавців (ПРАТ ІНГЗК, Український інститут металевих конструкцій), випускників та здобувачів.
Основний напрям пропозицій, пов'язаний з впровадженням рекомендацій щодо використання інноваційної
діяльності у сфері будівництва. Програма оновлювалася в 2016, 2018 та 2021 (проєкт) роках. Аналіз результатів
анкетування роботодавців, які розміщені на сторінці сайту КНУ Підготовка PhD (https://cutt.ly/SmuOGMc), дозволяє
стверджувати про високу оцінку програмних результатів навчання ОНП 2018 року, пропозиції щодо розширення
ПРН відсутні. На думку здобувачів освіти (результати анкетування розміщені на сайті за посиланням, яке наведене
вище, ВІДГУК Здобувача - https://cutt.ly/DmuOZVu), компетентностей, наявних в програмі 2018 року достатньо.

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм
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В програмі враховано сучасні тенденції розвитку спеціальності: використання BIM та САПР у будівництві та цивільній
інженерії (ВБ3 Системи автоматизовано проектування будівель та споруд), перехід на європейські стандарти
будівництва (ВБ2 Основи проектування за єврокодами), застосування сучасних матеріалів та конструкцій у
будівництві (НК1 Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії, ВБ1 Бетони нового покоління,
ВБ5 Задачі контактної взаємодії фундаментних конструкцій з основою). Однією з тенденцій розвитку ринку праці є
підвищення вимог щодо фахової та наукової підготовки викладачів коледжів, що враховується даною програмою.
Стратегією розвитку Дніпропетровської області до 2027 року (https://cutt.ly/2muOVOF) визначено розвиток
інфраструктури регіону, благоустрій території, в тому числі, розвиток житлового будівництва (завдання 3.А.1),
передбачено реалізацію Регіональної програми розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області, що
вимагає підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері будівництва та узгоджується з цілями ОНП. Під час розробки
та вдосконалення ОНП бралися до уваги аналогічні вітчизняні програми КНУБА, НУ ЛП, ОДАБА, НУ ПП ім. Юрія
Кондратюка та програми закордонних закладів освіти Варшавської, Вроцлавської та Познанської політехнік.
Вивчався досвід впровадження дистанційної форми навчання та наноматеріалів у будівництві, який впроваджений в
даній програмі. Доцільно включити в ОНП сучасні стратегічні загальнодержавні тенденції будівництва згідно
Програм Велике будівництво та Модернізація аеропортів.

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

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти відсутній. В університету розроблено тимчасовий стандарт вищої освіти СТОУ 192.1:2018 зі спеціальності
192 Будівництво та цивільна інженерія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (https://cutt.ly/FmuO1qo ,
https://cutt.ly/umuO2rg). У цілому ОНП відповідає дескрипторам 8-го рівня (доктор філософії) Національної рамки
кваліфікацій (постанова Кабміну України від 25.06.2020 року № 519).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти відсутній. Загальний обсяг освітніх компонентів ОНП Будівництво та цивільна інженерія складає 48
кредитів ЄКТС, з них 12 кредитів відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти, що складає 25% від
загального обсягу ОНП у кредитах, загальний обсяг дослідницької складової програми – 192 кредити ЄКТС, що
складаються з науково-дослідницької роботи та виконання дисертації – 174 кредити, складання державних екзаменів
– 3 кредити та підготовки до захисту дисертації – 15 кредитів. Загальний обсяг ОНП – 240 кредитів ЄКТС. Такий обсяг
ОНП та окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС відповідає вимогам ЗУ Про вищу освіту (п. 6 ст. 5) щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти, та регулюється Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті
http://www.knu.edu.ua/20(2).pdf.

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

В цілому зміст ОНП є зрозумілим і чітким, освітні компоненти складають логічну систему. Обов’язкові освітні
компоненти ОНП в цілому призводять до досягнення програмних результатів навчання. ОНП включає, відповідно до
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах), затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 в редакції від 19.04.2019, чотири
компоненти освітньої складової ОНП третього рівня, а також наукову діяльність аспіранта, що є частиною цієї ОНП.
Аналіз компонент ОНП: 1) Здобуття глибинних знань із спеціальності, загальна кількість кредитів ЄКТС – 20: ОК1
Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії (6 кредитів ЄКТС); ОК2 Керування структурою
будівельних систем (6 кредитів ЄКТС); ВБ1, ВБ3, ВБ4, ВБ5, ВБ6 – Бетони нового покоління, Основи проектування за
єврокодами, Системи автоматизованого проектування будівель і споруд, Фізичне моделювання експерименту при
дослідженнях роботи фундаментів, Задачі контактної взаємодії фундаментних конструкцій з основою (8 кредитів
ЄКТС); 2) Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, загальна кількість кредитів ЄКТС – 7:
ОК3 Філософія науки та інновації (4 кредити ЄКТС); ОК4 Організація та реалізація досліджень (3 кредити ЄКТС); 3)
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Набуття універсальних навичок дослідника, загальна кількість кредитів ЄКТС – 12: ОК5 Управління науковими
проектами та фінансуванням досліджень (3 кредити ЄКТС); ОК6 Сучасні методики викладання та організації занять у
вищій школі (3 кредити ЄКТС); ОК7 Викладацька практика (2 кредити ЄКТС); ВБ2 Інтелектуальні системи керування
комп’ютерно-інтегрованим виробництвом (4 кредити ЄКТС); 4) Здобуття мовних компетентностей, загальна кількість
кредитів ЄКТС – 9: ОК8 Іноземна мова для академічних та наукових цілей (6 кредитів ЄКТС); ОК9 Іноземна мова
наукової комунікації (3 кредити ЄКТС). Дослідницька складова програми, загальна кількість кредитів ЄКТС – 192:
НДР Науково-дослідницька робота і виконання дисертації (174 кредити ЄКТС); ДЕ Державні екзамени (3 кредити
ЄКТС); ПЗД Підготовка до захисту дисертації (15 кредитів ЄКТС).

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

Зміст ОНП відповідає окремим складовим предметній області спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія,
зокрема зміст ОНП узгоджується з паспортами спеціальностей 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди та
05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби. Предметній області спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія,
зокрема відповідно до паспорта спеціальності 05.23.01, відповідає обов’язковий освітній компонент циклу загальних
компонент ОК1 – Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії та вибіркові компоненти ВБ3 –
Основи проектування за єврокодами, ВБ4 – Системи автоматизованого проектування будівель і споруд, ВБ5 –
Фізичне моделювання експерименту при дослідженнях роботи фундаментів, ВБ6 – Задачі контактної взаємодії
фундаментних конструкцій з основою. Відповідно до паспорта спеціальності 05.23.05 – обов’язкові освітні
компоненти циклу загальних компонент ОК1 – Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії,
ОК2 – Керування структурою будівельних систем та вибірковий компонент ВБ1 – Бетони нового покоління. Усі освітні
компоненти мають зв’язок з визначеною спеціальністю та відповідають об’єкту вивчення. Програмні результати
навчання забезпечуються компонентами, що включені до обов’язкової складової ОНП.

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

В ОНП забезпечена індивідуальна освітня траєкторія здобувачів в обсязі 25% як для навчального плану 2016 року, так
і для навчального плану 2019 року. У НП 2016 року http://mlib.knu.edu.ua/pluginfile.php/149970/ mod_resource/
content/1/%D0%BD%D0%BF%2016.pdf вибірковість забезпечено трьома блоками по 12 кредитів ЄКТС кожний, що
складаються з двох дисциплін, у НП 2019 року http://mlib.knu.edu.ua/pluginfile.php/
150032/mod_resource/content/1/%D0%B7%D0%B0%D0%BE.pdf – окремими дисциплінами без об’єднання їх у блоки
із можливістю обрання здобувачем трьох з них по 4 кредити ЄКТС кожна. Процедура вибору навчальних дисциплін є
зрозумілою для здобувачів, вони достатньо інформовані професорсько-викладацьким складом відповідальної за
реалізацію ОНП кафедри щодо змісту навчальних дисциплін, робочі програми та силабуси яких розміщено на
офіційному сайті ЗВО http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, https://www.budfac.com/For-Students.
Фактичний вибір навчальних дисциплін здійснюється за індивідуальним підходом, що дозволяє отримати необхідні
специфічні компетенції, які застосовуються при розв’язання наукових завдань за темами дисертаційних робіт. За
результатами аналізу вибіркових дисциплін ОНП на основі індивідуальних навчальних планів аспірантів встановлена
їх відповідність напрямам наукових досліджень здобувачів. Шаблони індивідуального плану навчальної роботи та
індивідуального плану наукової роботи аспіранта оприлюднені на офіційному сайті КНУ
http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/zrazky-dokumentiv.

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

Практична підготовка здобувачів здійснюється за рахунок виконання наукових досліджень в спеціалізованих
лабораторіях для виготовлення й випробувань будівельних конструкцій під керівництвом наукових керівників із
залученням наукової спільноти ЗВО за суміжними тематиками наукових досліджень. Для набуття здобувачами
практичних навичок з викладацької майстерності в ОНП передбачено обов’язкову компоненту ОК7 – Викладацька
практика в об’ємі 60 годин (2 кредити ЄКТС). Загальні питання організації, проведення й оцінювання практичної
підготовки здобувачів ступеня доктора філософії регламентується Положенням про порядок проходження
викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у КНУ
http://www.knu.edu.ua/praktika_20.pdf. Відповідно до Положення під час проходження практики передбачено
виконання наступних оцінюваних видів діяльності: робота з нормативними документами вищої школи, підготовка та
проведення навчальних занять, відвідування занять керівника та інших викладачів кафедри, проведення
консультацій з навчальних дисциплін, підготовка та проведення виховних заходів, оформлення звітної документації.

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

ОНП Будівництво та цивільна інженерія дозволяє забезпечити набуття здобувачами соціальних навичок – softs kills, а
саме: здатність до усного спілкування, адаптивність, навички до кооперації та інші, що відповідає заявленим цілям
ОНП. Це досягається у результаті оволодіння дисциплінами з циклів загальних, загальнонаукових, професійних та
мовних обов’язкових компонент підготовки, визначеними ОНП, такими як: ОК1 – Теоретичні і практичні проблеми
будівництва та цивільної інженерії, ОК3 – Філософія науки та інновації, ОК4 – Організація та реалізація досліджень,
ОК5 – Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень, ОК6 – Сучасні методики викладання та
організації занять у вищій школі, ОК7 – Викладацька практика, ОК8 Іноземна мова для академічних та наукових
цілей та ОК9 – Іноземна мова наукової комунікації, де метою є придбання таких компетентностей як: здатність
абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати, планувати та управляти часом, навички використання
інформаційних і комунікаційних технологій, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність до оброблення та
аналізу інформації з різних джерел, здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
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2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

За відсутності професійного стандарту спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти зміст освітньої програми враховує вимоги Тимчасового стандарту вищої освіти СТОУ
192.1:2018 (затверджено вченою радою КНУ протокол №5 від 26.12.2018)
http://mlib.knu.edu.ua/pluginfile.php/149766/mod_resource/content/1/%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A3.pdf.

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

Обсяг освітньої підготовки здобувачів становить 48 кредитів ЄКТС. З них спеціальних курсів за обраною
спеціальністю – 50% (24 кредити), складова з загальнонаукових (філософських) компонент – 14,6% (7 кредитів),
складова з циклу професійних компонент: управління науковими проектами та фінансуванням досліджень, сучасні
методики викладання та організації занять у вищій школі, викладацька практика – 16,6% (8 кредитів), складова з
циклу мовних компонент – 18,8% (9 кредитів). В навчальних планах, які розміщені на сайті університету за
посиланням http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, стосовно освітньої складової ОНП для очної (денної)
форми навчання аудиторні заняття складають 672 год. (46,7%), самостійна робота – 768 (53,3%), для заочної форми
навчання, відповідно – 166 год. (11,5%) та 1274 год. (88,5%). Мінімальний обсяг одного освітнього компоненту
становить 3 кредити ЄКТС, за винятком педагогічної практики – обсяг якої становить 2 кредити ЄКТС. Обсяг освітніх
компонентів ОНП відповідає фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів.

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

На даний час підготовка здобувачів вищої освіти за ОНП Будівництво та цивільна інженерія третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється. Наказ МОН № 1296 від 15.10.2019 рю
розміщено за посиланням (http://www.knu.edu.ua/dualna-osvita) і є напрямком подальшої роботи КНУ.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому до аспірантури та докторантури КНУ розміщені на сайті ЗВО (https://is.gd/1ilnOA). У відомостях
самооцінювання вказано, що на даній ОНП зараз навчається 2 аспіранти заочної форми 4-го року навчання. Вступ на
ОНП відбувається на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) за заочною та денною формами
навчання. Упродовж навчання аспірант зобов’язаний виконувати вимоги ОНП, а також підготувати та захистити
дисертаційну роботу. Визначені строки основних етапів вступу та перелік документів, що подаються абітурієнтом. При
вступі проводиться співбесіда з очікуваним науковим керівником. Наявна чітка процедура визначення конкурсного
балу в п. 6.2. Правил прийому (з формулою розрахунку та коефіцієнтами). Формула розрахунку конкурсного балу
враховує середній бал додатку до диплома магістра та бали за навчальні та наукові досягнення. Є можливість
визнання сертифікатів, що визначають рівень володіння (не менш ніж B2) англійською, німецькою та французькою
мовами. Правила прийому є прозорими, чіткими та зрозумілими. Згідно Правил прийому, якщо вступник з іншої
галузі знань - приймальною чи екзаменаційною комісіями додається співбесіда або інше вступне випробування. На
сайті розміщено контактні дані Приймальної комісії (https://is.gd/Te0IWU), уся необхідна інформація для абітурієнта
(https://is.gd/oFJS0C; https://is.gd/hVC5eq; http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu; https://is.gd/8wadIA),
ілюстрований інформаційний буклет для абітурієнтів (https://is.gd/GRkUPH) та інформація про наукові школи
(https://is.gd/1mzZK9). В соціальній мережі Facebook працює сторінка Приймальної комісії (https://is.gd/hfevYy). На
сайті ЗВО розміщено деталі вступної кампанії до КНУ, зокрема наявна інформація у відеофрагментах
(https://is.gd/6WfCyq). На сайті ЗВО розміщено документ Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які
навчаються в ЗВО (https://is.gd/XQtd5J), однак в ньому не має відомостей про ОНП Будівництво та цивільна
інженерія для третього освітньо-кваліфікаційного рівня. Також немає актуальної інформації про рівень доктор
філософії в переліку спеціальностей будівельного факультету (https://is.gd/n212Lx). На сайті розміщено силабуси,
робочі програми ОНП (https://is.gd/R78zfG), інформація щодо вартості підготовки до вступу абітурієнтів
(https://is.gd/GLWFw4) та ОНП третього освітньо-кваліфікаційного рівня (http://www.knu.edu.ua/osvitni-
prohramy/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-osvity). На сайті будівельного факультету КНУ у стейкхолдерів є
можливість вносити пропозиції та зауваження до ОНП шляхом листування електронною поштою з гарантом
(https://www.budfac.com/).

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми
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Крім стандартного переліку документів, згідно п.4.5. Правил прийому до аспірантури та докторантури КНУ
(https://is.gd/1ilnOA) приймальна комісія враховує при вступі наукові особливості ОНП, а саме: абітурієнту потрібно
надати список опублікованих праць і винаходів, або за їх відсутності - наукову доповідь; абітурієнту потрібно скласти
фаховий іспит та іспит з іноземної мови; згідно Правил прийому враховуються бали за навчальні та наукові
досягнення. На сайті розміщено інформацію щодо програм вступних випробувань на ОНП за третім освітньо-
кваліфікаційним рівнем (спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія): програму фахового вступного
випробування (https://is.gd/8KY5sZ), програму співбесіди (https://is.gd/4x913l); програму вступного випробування з
іноземної мови (https://is.gd/efFFH8). Програма фахового випробування враховує особливості спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія. В цій програмі виносяться питання щодо будівельного матеріалознавства,
технології будівельного виробництва, організації будівельного виробництва тощо. В програмі фахового іспиту
наявний порядок його проведення, перелік питань та рекомендована література. Програми фахового та додаткового
іспитів для вступників з інших галузей схожі. Програма вступного випробування з іноземної мови враховує
особливості ОНП, а саме забезпечує практичне володіння мовою, як засобом професійного та ситуативного
спілкування та спрямована на набуття аспірантами навичок володіння іноземною мовою у соціально-культурній,
професійній та науковій сферах. Ця програма має чіткі та зрозумілі вимоги до складання випробування, порядок його
проведення та критерії оцінювання.

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

На сайті КНУ розміщено Правила прийому до аспірантури та докторантури КНУ (https://is.gd/1ilnOA), Положення
про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf), Порядок проходження атестації здобутих результатів навчання осіб,
які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf), Положення про організацію
освітнього процесу для аспірантів, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних працівників КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) . В розділі V
Правил прийому визначена можливість вступу абітурієнтів з дипломами, що видані іноземними ЗВО нарівні з
іншими абітурієнтами. Також в цьому розділі визначено можливість іноземців навчатись в університеті в рамках
програм академічної мобільності (угод з іншими ЗВО). В Положенні про організацію освітнього процесу в КНУ
визначено поняття академічної мобільності. В Положенні про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних працівників КНУ визначені наступні аспекти: поняття академічної мобільності,
підстави її проведення, форми та види; організація, процедура та порядок (по пунктах попередні та основні
процедури) проведення академічної мобільності; відбір учасників академічної мобільності відбувається, що
здійснюється на основі договорів університету з закордонними партнерами, як правило, за конкурсом; виконання
програми мобільності затверджується на засіданні кафедри; академічна мобільність проводиться без збільшення
нормативного терміну навчання за спеціальністю; на термін навчання за програмою мобільності аспірантові
встановлюють індивідуальний графік навчання; університет видає аспірантові академічну довідку, щодо результатів
виконанні програми мобільності; учасник академічної мобільності має право на зарахування навчальних дисциплін,
які були понад нормативної кількості кредитів, та включення їх у додаток до диплому; відділ міжнародних зв’язків
університету інформує здобувачів та НПП через сайт ЗВО, адміністрацію та кафедри університету; наведені приклади
документів для участі у програмах мобільності. На головній сторінці сайту КНУ розміщено посилання на інформацію
про міжнародне співробітництво університету (http://doir.knu.edu.ua/). В розділі міжнародне співробітництво є
інформація щодо програм обміну та міжнародних стипендій, міжнародних стажувань та проєктів, міжнародних угод з
іншими ЗВО тощо (http://doir.knu.edu.ua/ %d0%bc%d1%96%d0%b6%d0% bd%d0%b0%d
1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d 0%bd%d1%96%d1%81%
d1%82%d1%8c/%d0%bf%d1%80%d 0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/.

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

В Положенні про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf) визначено
поняття неформальної та інформальної освіти. Положення про порядок визнання у КНУ результатів навчання,
отриманих в умовах неформальної освіти (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/ 21.pdf) регламентує порядок
визнання результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти. У документі визначено поняття
неформальної освіти та загальна процедура визнання результатів, отриманих в умовах неформальної освіти: здобувач
звертається з заявою до ректора, на основі якої створюється предметна комісія для визнання результатів навчання у
неформальній освіті. В Положенні про порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти” не зазначено види неформальної освіти, чіткого переліку необхідних документів, які
посвідчують результати навчання та дають можливість ідентифікувати здобувача і його результати участі у заходах
неформальної/інформальної освіти. В п.2.3. Положення зазначено, що визнання результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти поширюється лише на обов’язкові ОК. В ЗВО розроблена процедура визнання
результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти, однак аспіранти недостатньо інформований щодо
неформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Для досягнення цілей та програмних результатів ОНП практикується застосування різних методів навчання, що
враховують студентоцентрований підхід. Вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням різних
методів, які передбачені Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf, Положення про формування здобувачами КНУ індивідуальної
траєкторії навчання http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf, Положенням про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КНУ http://www.knu.edu.ua/20(2).pdf і відображені у силабусах та у
навчальних планах дисциплін за ОНП https://www.budfac.com/For-Students, http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?
id=19165. Викладання проводиться у вигляді лекцій і практичних занять та передбачає самостійну роботу аспірантів.
Для усіх освітніх компонент, як обов’язкових так і вибіркових, окрім циклу мовних компонент, використовуються
лекційні заняття, засвоєння матеріалу за якими підкріплюється практичними заняттями. Викладацька практика
впроваджується відповідно до Положення про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої
освіти третього (освітньо-наукового) рівня у КНУ http://www.knu.edu.ua/praktika_20.pdf . Необхідні виправлення у
робочій програмі навчальної дисципліни Викладацька практика http://mlib.knu.edu.ua/%BF.pdf щодо кількості
кредитів ЄКТС відведених на її проходження. Форми та методи навчання і викладання на даній ОНП сприяють
досягненню заявлених програмних результатів навчання та компетентностей визначених в програмі. ЗВО проводить
онлайн-анкетування здобувачів http://www.knu.edu.ua/novini/anketuvannya-studentiv. Результати такого опитування
за 2021 року розміщені на сторінці кафедри технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій офіційного сайту
КНУ http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, але інформація наведена загалом для спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія без розподілу на рівні освіти та роки навчання. Стосовно окремо третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти наявна інформація лише у вигляді «Анкета стейкхолдера освітньої
програми» http://mlib.knu.edu.ua/%91.pdf. Крім того, академічна свобода здобувачів вищої освіти підтверджена
можливістю брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної
роботи; вільно обирати форму і методи навчання, теми наукових досліджень; брати участь у формуванні
індивідуального навчального плану тощо.

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

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих обов’язкових та вибіркових
освітніх компонентів у формі силабусів та робочих програм. Зазначена інформація щодо ОНП у повному обсязі
представлена на сторінці відповідальної за реалізацію ОП кафедри «Технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій» КНУ http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, та включає ОНП у редакціях 2016 р. і 2018 р. та
проєкт 2021 р., навчальні плани 2016 р., 2019 р. денної і заочної форм здобуття освіти та навчальний план для
іноземних здобувачів, силабуси та робочі програми обов’язкових освітніх компонентів загальної та професійної
підготовки, а також освітні компоненти за вибором аспіранта. На тій самій сторінці кафедри розміщено рецензії на
ОНП та відгуки на випускників, анкети роботодавців. Інформація щодо освітніх компонентів і ресурсів надається в
програмному комплексі АСУ ЗВО та розділі сайті університету http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura. Уся
названа інформація надається здобувачам своєчасно, що підтверджується заявами здобувачів.

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

Результати аналізу індивідуальних планів виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
здобувачів дозволяють довести факт поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП відповідно до рівня
вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми. Науковий керівник приймає участь у виконанні науково-
дослідних робіт з госпдоговірної та ініціативної тематики http://www.knu.edu.ua/2020-r, за інформацією начальника
науково-дослідної частини саме до виконання ініціативної тематики були залучені аспіранти. Крім того, поєднання
навчання і досліджень здійснюється за рахунок активної участі здобувачів у конференціях, семінарах, опублікуванні
статей. Освітнє середовище КНУ сприяє поєднанню навчання і досліджень шляхом надання здобувачам
безкоштовного доступу до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science та інформування їх щодо
ресурсів відкритого доступу http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=15299. Крім того, наукова спільнота КНУ завжди
долучається до консультування будь-кого із здобувачів, за межами навчального процесу.

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

Оновлення змісту ОНП у ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf. Викладачі оновлюють зміст освітніх компонент ОНП шляхом
впровадження в зміст дисциплін результатів власних наукових досліджень, оприлюднених ними у працях,
опублікованих у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, а також у фахових виданнях;
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знань та результатів, отриманих під час стажування. У 2019 році відбувся перегляд ОНП, започаткованої у 2016 році,
результати перегляду враховано, відбулася зміна низки обов’язкових компонент ОНП, зокрема додано ОК1 –
Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної інженерії, ОК2 – Керування структурою будівельних
систем, ОК7 – Викладацька практика, ОК9 – Іноземна мова наукової комунікації та вилучено дисципліну Методи
досліджень будівельних матеріалів виробів та конструкцій, обрання вибіркових дисциплін з блочного замінено на
індивідуальне, загальний обсяг освітньої складової ОНП збільшено з 37 до 48 кредитів ЄКТС. Згідно із датою
затвердження або перегляду робочих програм http://mlib.knu.edu.ua/%BF.pdf зміст освітніх компонент переглядався
у 2018-2019 рр. відповідно до останнього набору здобувачів у 2017-2018 навчальному році. Динаміка змін у змісті
ОНП відображена на сторінці кафедри технології будівельних виробів, матеріалів і конструкцій
http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, де розміщені ОНП 2016 та 2019 рр. та навчальні плани, із
хронологією їх оновлення.

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

Академічна спільнота та здобувач за ОНП залучені до інтернаціоналізації ЗВО шляхом опублікування результатів
своїх досліджень у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних та участі у міжнародних
конференціях. КНУ сприяє інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності надаючи актуальну інформацію усім
учасникам освітнього процесу, зокрема здобувачам саме за цією ОНП, щодо закордонних та міжнародних заходів:
програм обміну та стипендій, міжнародне стажування та програму В2, проєкти та ін. http://doir.knu.edu.ua/, що надає
можливість викладачам та здобувачам приймати у них участь. Однак, на сьогодні аспіранти даної ОНП не залучені до
таких програм та проєктів оскільки останній набір здобувачів відбувся у 2017-2018 навчальному році і зараз навчання
за ОНП завершує лише один аспірант заочної форми навчання, завантаженість якого за основним місцем роботи не
дозволяє йому приймати активну участь у запропонованих ЗВО програмах та проєктах, другий аспірант наразі
знаходиться в академічній відпустці. Інформація щодо договорів КНУ із закордонними університетами-партнерами
наведена на офіційному сайті ЗВО http://doir.knu.edu.ua/%83/, але низка договорів вже не є актуальною, термін їх дії
завершився та посилання на них не є активними

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
у КНУ, 2020 рік (https://cutt.ly/9mrGHJy) і Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
в КНУ, 2021 рік та включає вхідний, поточний, семестровий, ректорський (деканський) контроль знань та атестацію
здобувачів вищої освіти. Поточний контроль здійснюється впродовж семестру на лекційних, практичних,
лабораторних, семінарських заняттях у формі усного опитування або письмового експрес-контролю. Семестровий
контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку. На початку семестру викладач
ознайомлює здобувачів вищої освіти з системою оцінювання. Критерії оцінювання наводяться в РП, які оприлюднені
на сайті університету в платформі MOODLE (https://cutt.ly/omrGCZb - гостьовий вхід, https://cutt.ly/EmrGVHC -
навчання за ОНП Будівництво та цивільна інженерія). Наприклад, в РП Філософія науки та інновації передбачено три
змістових модулі, які оцінюються по 100 балів. Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня з трьох
змістових модулів. В змістовому модулі передбачено до 16 балів за тестове письмове опитування на лекціях та до 4
балів – за відвідування, на практичні заняття відводиться до 20 балів, на самостійну роботу у формі тематичних
письмових завдань – до 20 балів. Тобто за поточний контроль аспірант може отримати до 60 балів. На підсумкове
рубіжне опитування, яке передбачає відповідь на три теоретичні завдання, відводиться до 40 балів. Аспірант
підтвердив зрозумілість критеріїв оцінювання за навчальними дисциплінами. Розклад занять та екзаменаційної сесії
аспірантів оприлюднюється на сайті університету (https://cutt.ly/3mrG5XP). Процедура звітування аспірантів
визначена Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у КНУ,
2019 рік (https://cutt.ly/EmrG69Y). ЕГ з’ясувала, що звітування аспірантів відбувається двічі на рік (у березні –
проміжний звіт, у вересні – річний звіт) на засіданнях кафедри, з представленням презентаційних матеріалів та
обговоренням результатів. В засіданнях кафедри приймає участь проректор з наукової роботи. В індивідуальних
освітньо-наукових планах аспірантів, відображається лише річна атестація з висновками наукового керівника та
кафедри. Встановлено недовиконання за окремими пунктами наукової роботи (виконання розділів дисертаційної
роботи). При цьому аспірант атестується та переводиться на наступний рік навчання без коригування плану наукової
роботи з врахування недовиконання за минулий рік. В університеті практикується проведення анонімних опитувань
здобувачів вищої освіти, результати яких оприлюднюються на його сайті (https://cutt.ly/8mrHw7b). За результатами
університетського опитування (https://cutt.ly/3mrHrhC) 97% здобувачів позитивно відповіли на питання щодо
своєчасності доведення інформації про форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання.
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5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти відсутній. В університеті затверджено Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук, 2019 рік (Загальні положення - https://cutt.ly/OmuO7mQ , лінк Положення про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному
університеті - http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), яким передбачено атестацію аспірантів постійно
діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного
захисту наукових досягнень у формі дисертації.

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

Правила проведення контрольних заходів визначаються Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ,
2020 рік, Порядком оцінювання знань студентів у ДВНЗ КНУ, 2014 рік, які оприлюднені на сайті університету
(https://cutt.ly/6muPqkh). Про правила проведення контрольних заходів аспіранти дізнаються від викладачів та з
робочих програм навчальних дисциплін, які розміщені в платформі MOODLE. При поточному контролі оцінюються
рівень знань, продемонстрований при обговоренні проблемних питань на семінарських та практичних заняттях,
вміння виконувати практичні розрахунки з аналізом отриманих результатів, виконання та захист лабораторних робіт,
результати тестового експрес-контролю. При підсумковому модульному контролі оцінюються рівень теоретичних
знань та практичних навичок, самостійне опрацювання тем, виконання розрахунків, написання рефератів, конспектів
лекцій. Здобувач вищої освіти допускається до складання підсумкового контролю за умови набору мінімальної
кількості балів під час навчання. Якщо здобувач вищої освіти отримав по залікових модулях або на екзамені оцінку до
29 балів, то він зобов’язаний написати заяву на повторне вивчення навчальної дисципліни. Ліквідація академічних
заборгованостей передбачається до початку наступного семестру або в інший термін, визначений наказом по
університету. Здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню, якщо отримав більше двох незадовільних оцінок з
навчальних дисциплін. Підстави для відрахування здобувачів вищої освіти та процедура їхнього поновлення
регламентується Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ДВНЗ КНУ, 2013 рік
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/27.pdf). Для врегулювання конфліктних ситуацій щодо об’єктивності
оцінювання знань здобувачів вищої освіти, рішенням відповідної кафедри за погодженням із деканом факультету
створюється комісія з трьох осіб (завідувач кафедри або декан факультету, викладач за фахом та викладач, який
контролює упередженість) для прийняття заліку чи екзамену. Конфліктних ситуацій за даною ОНП не виявлено.

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

В КНУ створена система забезпечення академічної доброчесності. Затверджені внутрішні документи, які регулюють
цей процес: сторінка сайту Положення про навчальний процес - https://cutt.ly/XmuPr5E : Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ КНУ, 2015 рік, Положення про центр забезпечення якості
вищої освіти та внутрішнього аудиту КНУ, 2018 рік, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості освіти в КНУ, 2021 рік, Положення про центр забезпечення якості вищої освіти, 2021; сторінка
сайту Нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти - https://cutt.ly/amuPudj : Положення про моніторинг
якості освіти та освітньої діяльності у КНУ, 2020, Положення про академічну доброчесність КНУ, 2020, Кодекс
академічної доброчесності, 2020. Управління процесом дотримання академічної доброчесності на університетському
рівні здійснює ректор, який координує роботу Комісії з етики та управління конфліктами. Популяризація принципів
академічної доброчесності з інформуванням здобувачів вищої освіти здійснюється студентським самоврядуванням та
Радою молодих вчених. Обов’язковій перевірці на плагіат підлягають кваліфікаційні роботи аспірантів, монографії,
підручники, посібники та матеріали конференцій, яка здійснюється в платформах Strikeplagiarism.com або
Unichecr.com. На факультетах та кафедрах створені комісії з академічної етики, до яких входять НПП та представники
студентського самоврядування. У кожній спеціалізованій раді наказом ректора створюються Комісія з академічної
етики, до якої входять голова, вчений секретар та експерти дисертаційної роботи. Відповідальність за академічний
плагіат в дисертаційних роботах несуть аспіранти та їхні наукові керівники. За порушення здобувачем правил
академічної доброчесності можливе зниження балів оцінювання, повторне складання або призначення додаткових
контрольних заходів, проведення додаткових перевірок інших робіт здобувача, виключення з рейтингу претендентів
на отримання стипендії, позбавлення права участі в конкурсах на отримання стипендій тощо. У випадку порушення
академічної доброчесності НПП їм можуть обмежити права або виключити зі складу рад та робочих органів
університету, дати письмове попередження, позбавити звань та нагород, присуджених університетом, відмовити в
рекомендації щодо присудження вченого звання. В університеті проводяться профілактичні заходи щодо запобігання
академічного плагіату, які передбачають консультування, розроблення методичних матеріалів
(https://cutt.ly/bmuPpnO). Для популяризації академічної доброчесності серед аспірантів, які навчаються за даною
програмо, в навчальній дисципліни НК4 Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора
філософії передбачено тему Академічна доброчесність загальною кількістю 4 год. НПП та аспіранти розуміють
необхідність дотримання правил академічної доброчесності. Випадків порушення академічної доброчесності на даній
програмі не зафіксовано.
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Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП Будівництво та цивільна інженерія
третього (доктор філософії) рівня вищої освіти, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання. Освіта НПП, напрямки їх наукової діяльності, що відображені у тематиках
наукових публікацій, та стаж науково-педагогічної роботи дозволяють фахово викладати відповідні дисципліни та
свідчать про коректне їх залучення до викладання відповідних дисциплін. Підбір викладачів для забезпечення
відповідного освітнього компонента ОНП здійснюється з урахуванням цілей освітньої програми, компетентностей та
програмних результатів навчання. На запит експертної групи своєчасно було надано наступні уточнюючі дані за
викладачами: спеціальність та заклад отриманої вищої освіти; спеціальність за якою отримано науковий ступінь;
найменування кафедри за якою отримано вчене звання. До аудиторних занять за ОНП залучено 5 докторів та 3
кандидата наук. На офіційних сторінках кафедр на сайті КНУ інформація щодо НПП надана у дуже стислому вигляді,
відсутні дані щодо кола їх наукових інтересів, підвищення кваліфікації та про публікації, немає відповідних посилань
на профілі у Google Scholar, ORCID, Scopus. На сайті КНУ створено репозитарій http://ds.knu.edu.ua/jspui/, який
містить наукові праці, публікації, дисертації та автореферати дисертацій науково-педагогічних працівників
університету, навчально-методичні матеріали і т.д. із функціями розширеного пошуку за різноманітними
параметрами, що, безумовно, є позитивною практикою, але не виключає надання цієї інформації на особистих
сторінках викладачів. За результатами аналізу об’єктивних даних НПП оприлюднених на сайті КНУ, наданих у
відомостях про самооцінювання ОНП та тих, що були надані ЗВО на запит експертна група підтверджує коректність їх
підбору для забезпечення досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регламентуються Положенням про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ та укладання з ними трудових
договорів (контрактів), яке розміщене на веб-сайті університету http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf, є
прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень викладання відповідно до цілей ОНП. Процедури та критерії
конкурсного відбору є прозорими та всім відомі. Про дієвість процедури конкурсного добору викладачів свідчить
академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до викладання дисциплін освітньої складової ОНП.

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

КНУ залучає потенційних роботодавців – провідні виробничі підприємства, проєктні організації, науково-дослідні та
освітні заклади регіону, до організації та реалізації освітнього процесу. Роботодавці надають рецензії на ОНП та
відгуки на випускників http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165, приймають участь в удосконаленні ОНП
шляхом проходження опитувань, ініційованих КНУ. Під час онлайн-зустрічі із роботодавцями експертна група
отримала наступну інформацію: – директор з капітального будівництва Інгулецького ГЗБ групи Метінвест довів
експертній групі про свою безпосередню участь в обговоренні ОНП з керівництвом будівельного факультету та
кафедр, що забезпечують освітній процес, із наданням рекомендацій щодо її структури відповідно до освітніх
компонент. Участь ІГЗБ в організації та реалізації освітнього процесу також відбувається у форматі навчання через
дослідження, шляхом спільного проведення науково-дослідних робіт, під час виконання яких аспіранти отримують
консультації досвідчених підприємців; – директором ВСП Гірничий фаховий коледж Криворізького національного
університету надано рекомендації щодо обов’язкового включення до ОНП загальнонаукових (філософських)
компонент – педагогіки, методики викладання, психології, задля успішного працевлаштування випускників ОНП у
коледжі в якості викладачів; – начальник будівельного відділу ДП ДПІ Кривбаспроект також довів свою участь в
обговоренні ОНП, наданні відповідних рекомендацій щодо її удосконалення, зокрема стосовно сучасних систем
автоматизованого проєктування, та відмітив, що ЗВО прислухався до його пропозицій; – начальник випробувальної
лабораторії будівельних матеріалів ДП Кривбасстандартметрологія довела до відома експертній групі про сумісну
підготовку із фахівцями КНУ дотичних до ОНП підручників та навчальних посібників та висловила зацікавленість
щодо працевлаштування випускників ОНП; – директор Криворізького будівельного коледжу довела інформацію
щодо тісної співпраці із будівельним факультетом КНУ відповідно до першого та другого рівнів вищої освіти та
висловила зацікавленість в набутті її викладачами рівня доктора філософії саме на цій ОНП.

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

До аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців ЗВО не залучає, освітній
процес повністю забезпечений НПП університету. Роботодавці, зокрема представник ДП ДПІ Кривбаспроект, під час
онлайн зустрічі з експертної групою підтвердили свою зацікавленість у проведенні аудиторних занять і готовність до
безпосередньої участі в навчальному процесі при надходженні такої пропозиції від ЗВО.
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6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями

КНУ сприяє професійному розвитку викладачів. Стимулювання професійного вдосконалення науково-педагогічних
працівників університету регламентується Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf. Заохочення викладачів проходити підвищення кваліфікації та
стажування регулюється Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників КНУ
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf. Програми підвищення кваліфікації викладачів відповідають
напрямкам їх професійної та викладацької діяльності (Відповідь на запит ЕГ від 28.06.2021 р., 14:54:25, Відповіді на
запити від 25.06.2021.pdf, 02 СШОО.pdf, 03 Валовой ПК.pdf система Нацагентства). В КНУ діє власна система
післядипломної освіти http://www.knu.edu.ua/pd.osvita, що дозволяє викладачам підвищити свою кваліфікацію. За
підтримки університету, в межах дії угоди КНУ із закордонними партнерами http://doir.knu.edu.ua/AGREEMENT.pdf,
професорка Моркун Н.В (забезпечення ОК5 – Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень),
прийняла участь в якості виконавця у міжнародному проєкті HETES TEMPUS http://doir.knu.edu.ua/b8 «Higher
engineering training for environmentally sustainable industrial development» (Вища інженерна освіта для екологічно
сталого промислового розвитку – HETES, 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR). Терміни виконання –2013 –
2017 рр. У межах проекту пройшла стажування в University of Granada, Іспанія; Katholieke Universiteit Leuven, Campus
Gent, Бельгія. Університет та викладачі дотримуються вимог щодо періодичності проходження підвищення
кваліфікації, не рідше ніж один раз на п’ять років, переважна кількість викладачів пройшли підвищення кваліфікації
у 2017 р. деякі проходять її в дійсний час.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

КНУ стимулює розвиток викладацької майстерності через дієву систему заохочення викладачів, яка включає різні
форми матеріального та морального стимулювання. Моральне стимулювання складається з визначення і
оприлюднення результатів конкурсу Кращий молодий вчений року Криворізького національного університету
http://www.knu.edu.ua/KMV.pdf. Система матеріального заохочення здійснюється згідно із Положенням про надання
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових
обов’язків у Державному вищому навчальному закладі Криворізький національний університет
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf, запроваджене у КНУ в 2015 році, у якому визначені критерії для
матеріального заохочення працівників. Однак згідно із Положенням грошова винагорода за виконання відповідних
показників надається НПП лише раз на рік, що може бути недостатньо ефективним. Під час онлайн-зустрічей з
академічним персоналом ОНП та головним бухгалтером ЗВО, у складі фокус-групи Допоміжні структурні підрозділи
встановлено, що усі зацікавлені сторони обізнані щодо процедур та критеріїв матеріального заохочення.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На сайті ЗВО розміщено: звіти про фінансові результати (http://www.knu.edu.ua/finansova), доступ до електронної
бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua/), в якій зокрема наявна інформація для аспірантів щодо наукових видань,
транслітерації, інтернет-ресурсів для науковців, правил цитування тощо (http://lib.ktu.edu.ua/?page_id=672) та
посилання на електронний репозитарій наукових праць КНУ (https://is.gd/6Np10x), інформацію щодо періодичних
видань КНУ (https://is.gd/KZ1X40), які є фаховими (https://is.gd/zHp1JJ; https://is.gd/lDtgGD; https://is.gd/1Sm43N).
На сторінці періодичних видань (https://is.gd/M9SlLn) не працюють закладки про нас, увійти, зареєструватися,
пошук. На сайті кафедри Технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій зазначено, що дослідження
проводяться у 6-ти спеціалізованих лабораторіях з сучасним обладнанням і на полігоні та наведені їх фото
(https://is.gd/eRYsiO). Навчально-методичне забезпечення для аспірантів даної ОНП розміщено розрізнено та не в
повному обсязі частково на сайті будівельного факультету для компонент ВБ3-6 (https://is.gd/NLg4ld) та на сторінці
методичної літератури (https://is.gd/CnD8He). На сайті університету розміщено інформацію про закупівлі, які
здійснює КНУ у системі ProZorro (http://www.knu.edu.ua/derzhzakupivli-knu). Зокрема, за цими даними, ЗВО
здійснює закупівлі щодо проведення оцінювання стану системи вимірювання аналітично-випробувальної лабораторії
НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості КНУ, послуги з надання доступу до
інтернету та до антиплагіатної інтернет-системи StrikePlagiarism, придбання інтернет роутерів та комутаторів. На
сайті університету розміщено “відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти” (https://is.gd/06Kev4), “довідку про навчально-дослідницькі підрозділи
КНУ” (https://is.gd/cVl3bk), посилання на лабораторію автоматизованих систем управління навчальним процесом
(https://is.gd/tNqci7). В університеті функціонує музеї історії КНУ (https://is.gd/4rmjWw) та науково-дослідний
геолого-мінералогічний музей (https://is.gd/LgfeOX). Університетом надана відеофіксація матеріального
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забезпечення будівельного факультету та презентація обладнання будівельної випробувальної лабораторії
(https://is.gd/3BxNTW). Серед усього іншого, в презентації представлено повірений прес П-125 на якому, з
додатковим пристосуванням, проводив випробування балок на вигин аспірант Волков С.О. Під час огляду
матеріально-технічної бази надано підтвердження, зокрема онлайн відео- трансляцією, наявності необхідного
обладнання та програмного забезпечення для проведення експериментальних досліджень, продемонстровані
результати випробувань зразків балок аспіранта Волкова С.О. Всі експериментальні дослідження аспірантом
проводились на безоплатній основі (витрати на обладнання та матеріали).

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

В бібліотеці та електронній бібліотеці університету є безоплатний доступ (http://lib.knu.edu.ua/,
https://www.budfac.com/For-Students) до навчальних підручників, посібників, фахової літератури, навчально-
методичного забезпечення. В університеті наявний доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. В
університеті діє електронний репозитарій наукових публікацій здобувачів та викладачів, дипломів тощо
(http://ds.knu.edu.ua/). В приміщеннях університету є доступ до інтернету. В університеті діє спортивний комплекс,
громадсько-освітній комплекс Палац молоді і студентів, студентська поліклініка, їдальні та буфети, є 4 гуртожитки,
які зі слів аспіранта, знаходяться в задовільному стані. Для відпочинку здобувачів вищої освіти та НПП є спортивно-
оздоровчій табір на березі Чорного моря. В університеті діє система управління електронними навчальними курсами,
розроблена на платформі Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php; http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?
id=19165). На сайті ЗВО розміщено інформацію щодо плану конференцій МОН України (http://www.knu.edu.ua/plan-
konferenciy-mon-ukrainy) та інформація про проведені та майбутні конференції (http://www.knu.edu.ua/konferencii),
зокрема на базі інших установ (http://www.knu.edu.ua/konferencii-forumy-seminary-na-bazi-inshyh-ustanov). Бібліотека
здійснює адміністрування цих баз, в університеті наявні періодичні фахові видання, в яких є можливість безоплатно
публікувати свої праці; за останні три роки до бібліотеки КНУ надійшло 1500 видань, з яких 17 % праці викладачів
КНУ.

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

На сайті університету розміщено Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності працівників та здобувачів освіти в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/113.pdf) в якому визначаються питання навчання, організації, перевірки
знань та проведення інструктажів щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності. На сайті КНУ розміщено Стратегію
розвитку КНУ на 2020-2025 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) в якій в п.3.11. визначено подальші
дії щодо посилення безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів та НПП. Згідно даних про
держзакупілі КНУ (http://www.knu.edu.ua/derzhzakupivli-knu), ЗВО здійснює закупівлі щодо виготовлення проектно-
кошторисної документації на влаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу на об’єкті тощо,
придбання металевих протипожежних дверей, щомісячного технічного обслуговування систем охоронної
сигналізації, систем відеоспостереження та систем контролю. В університеті нещодавно замінено системи
пожежогасіння. Підтвердженням цього є презентація
(http://mlib.knu.edu.ua/pluginfile.php/150171/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B1.pdf), в якій на 2-х останніх
слайдах відображено елементи нової системи пожежогасіння (пульти керування, наддвірні блоки та інші елементи
протипожежної безпеки). Визначено відповідальність за функціонування системи управління охороною праці КНУ,
виконання заходів з охорони праці тощо, Наказ № 491 від 28.12.2019 Щодо посилення пожежної безпеки на об’єктах
університету про посилення контролю з цього питання, проведення інструктажів, перевірки електромереж тощо та
відскановану копію Положення про службу охорони праці КНУ, яке регулює роботу служби охорони праці, визначає її
функції та врегульовує організаційні аспекти.

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

В КНУі реально функціонує Рада молодих вчених (https://is.gd/JV7Paa). Комплексну підтримку здобувачів
здійснюють викладачі, наукові керівники та відділ аспірантури та докторантури КНУ. В університеті проводиться
конкурси Кращий молодий вчений року КНУ, на здобуття державних іменних стипендій тощо (https://is.gd/4rAjrh).
Практики участі аспірантів даної ОНП у наукових конкурсах не було. В КНУ функціонує електронна скринька довіри
та скриньки довіри у приміщеннях ЗВО (https://is.gd/SdxfkW). Функціонують сторінки КНУ в соціальних мережах
Instagram, Facebook, Telegram, YouTube (https://is.gd/5ugegV), зокрема з можливістю зворотного зв’язку. В
університеті проводяться ярмарки, акції та інші благодійні заходи (https://is.gd/t6Fntj). В університеті функціонує
зведення сторінка, щодо висвітлення діяльності університетської спільноти у ЗМІ (https://is.gd/wNd0cO). На сайті
ЗВО розміщено інформацію щодо стипендіального забезпечення (https://is.gd/DQ9EOp) та розклад навчальних
дисциплін (https://is.gd/IGP1tV). В університеті, згідно наказу № 1296 від 15.10.2019 р. запроваджено пілотний проект
дуальної освіти (https://is.gd/aQKgue). На сайті університету розміщено Порядок призначення і виплати академічних
стипендій у КНУ (https://is.gd/lq9RZm) та Правила призначення та виплати академічних стипендій студентам,
аспірантам і докторантам КНУ (https://is.gd/dUmdu1). Профспілки КНУ (https://is.gd/HpsMRJ) надають можливість
викладачам та здобувачам звернутись з питань охорони праці, робочого часу, оздоровлення та матеріальної допомоги
(https://is.gd/jyM9vm). Членам профспілки та їх дітям надаються льготні путівки до бази відпочинку Чароїт на
Чорному морі, санаторію курорт Орлівщина та дитячого закладу оздоровлення та відпочинку Лісова казка
(https://is.gd/FOAqWW). В університеті відсутня служба (або відповідальна особа) для надання психологічної
підтримки НПП та аспірантам.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою
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Правила прийому до аспірантури та докторантури КНУ” (https://is.gd/1ilnOA) враховують можливість вступу
абітурієнтів з особливими потребами. Зокрема в п.4.5. Правил прийому вказано, що при вступі є можливість подати
документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю. Також у п.6.1. Правил
прийому зазначено, що вступні випробування проводяться з урахуванням зазначених вище особливих потреб
здобувача. На сайті розміщено Наказ № 268 від 25 травня 2018 р. Про затвердження порядку супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті (https://is.gd/dApMfU), в якому
затверджено порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території КНУ та
надано розпорядження щодо призначення відповідальних осіб та інформування структурних підрозділів університету
з цього питання. Відповідно до Наказу № 268 на сайті розміщено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території КНУ (https://is.gd/QVmOPm), інформація для осіб
з особливими потребами відображена на головній сторінці університету (http://www.knu.edu.ua/) у видному місці. В
п.6.6. Положенні про організацію освітнього процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf)
зазначається можливість індивідуального графіку навчання людей з особливими освітніми потребами. ЕГ
встановлено, що керівництвом університету здійснюються заходи щодо покращення умов знаходження на території
університету людей з особливими потребами, зокрема згідно інформації про держзакупівлі КНУ
(http://www.knu.edu.ua/derzhzakupivli-knu; https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-25-004024-a) університетом
оголошено тендер на закупівлю підіймача для осіб з обмеженими фізичними можливостями з монтажем та
пусконалагодженням. На сайті КНУ розміщено Стратегію розвитку КНУ на 2020-2025 рр.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) в якій в п.3.12. визначено подальші дії з покращення організації
освітнього процесу для людей з особливими потребами.

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

На сайті та у приміщеннях університету розміщено та функціонує скринька довіри (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-
doviry), де можливо анонімно звернутись з приводу будь-якої конфліктної ситуації, питання чи пропозиції. ЕГ
переконалися в достовірності цієї інформації під час спілкування у фокус групах з представниками університету. На
сайті розміщено Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного і реального конфлікту інтересів
із здобувачами у діяльності посадових осіб КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf) та Положення про
врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf) в яких викладено
порядок врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та
корупцією). Проводяться інформаційні заходи в ЗВО з метою запобігання корупційних проявів в КНУ, а саме надано
Витяг з протоколу засідання Вченої ради КНУ № 2 від 06.10.2020 року, на якому заслухали уповноважену з
антикорупційної діяльності в КНУ Медвідь А.В. щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та
протидії корупції. В КНУ ведеться превентивна робота з усіма учасниками освітнього процесу ЗВО, а також робота з
недопущення проявів корупційної діяльності, а у випадку її виявлення - реагування на ці випадки за чіткою
процедурою ЗВО та, за потреби, направлення повідомлення у правоохоронні органи. На сайті ЗВО розміщено
інформацію щодо антикорупційної діяльності (http://www.knu.edu.ua/antykorupciyna-diyal-nist), зокрема
антикорупційну програму КНУ на 2021-2023 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/119.pdf), пам’ятки, накази
КНУ та інші нормативно-правові документи з цього питання. Ведеться значна робота щодо політики та популяризації
вирішення конфліктних ситуацій. Процедура вирішення конфліктних ситуацій є чіткою та зрозумілою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

За результатами аналізу інформації, наведеної у відомостях про СО та на сайті університету, встановлено, що
процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регламентуються
Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ, 2020 рік (https://cutt.ly/JmuPjzL). Розроблення нової ОП
передбачає етапи: формування проєктної групи та призначення гаранта освітньої програми; аналіз актуальності ОП
та оцінювання достатності наявних ресурсів; визначення профілю ОП; визначення освітнього змісту ОП та
розроблення навчального плану; розроблення системи оцінювання якості ОП з метою її удосконалення. Нові ОП
мають єдиний порядок розгляду: проєктна група – випускова кафедра – навчально-методичний відділ – вчена рада
факультету – вчена рада університету. Моніторинг ОП здійснюється на локальному та університетському рівнях.
Локальний моніторинг здійснюється групою забезпечення програми. Університетський моніторинг проводить Центр
забезпечення якості освіти університету (https://cutt.ly/ZmuPzpd). Положенням про організацію освітнього процесу в
КНУ (п.3.2.3) передбачено перегляд ОП не менше одного разу у термін її дії. Проректор з наукової роботи зазначив,
що такий моніторинг проводився наприкінці минулого року – початку цього року за освітніми програмами, які
реалізуються в університеті. Оновлені бакалаврські та магістерські програми розглядалися на вченій раді університету
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(протокол № 7 від 23.02.2021 року), а розгляд оновлених програм третього рівня освіти заплановано на осінь цього
року. Дана ОНП вперше розроблена в 2016 році (https://cutt.ly/6muPvqn , https://cutt.ly/QmuPncC) та переглядалася в
2018 році (https://cutt.ly/3muPQ5Q), є проєкт програми 2021 року (https://www.budfac.com , https://cutt.ly/SmuPTq2).
В програмі 2018 року уточнені фахові компетентності та програмні результати навчання, введені нові освітні
компоненти Іноземна мова наукової комунікації, Теоретичні і практичні проблеми будівництва та цивільної
інженерії, Керування структурою будівельної системи, передбачено можливість обрання вибіркової навчальної
дисципліни з інших програм та рівнів вищої освіти, розроблено структурно-логічну схему, наведені матриця
відповідності програмних компетентностей компонентам ОП, матриця забезпечення ПРН відповідними
компонентами ОП, матриця відповідності компетентностей результатів навчання дескрипторам НРК, матриця
відповідності визначених стандартом (університетським) результатів навчання та компетентностей, долучені рецензії
на ОНП. В проєкті ОНП 2021 року уточнені програмні результати навчання, зміни в переліку ОК відсутні, додано
розділ Система внутрішнього забезпечення якості освіти, додано потенційні тематики наукових досліджень
аспірантів із зазначенням відповідних керівників.

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

Позиція аспірантів при перегляді програми враховується шляхом бесід з науковим керівником, котрий є членом
робочої групи за ОНП Будівництво та цивільна інженерія, проведення анкетувань та обговорень на Раді молодих
вчених. Голова Ради молодих вчених Паламар А.Ю. проінформувала, що обговорення пропозицій аспіранта Волкова
С.О. відбулося на засіданні ради 07.05.2021 протокол №8. На сайті університету розміщено результати анкетування
(https://cutt.ly/TmuPU13). Зокрема на запитання про те, які додаткові компетентності потрібні аспіранту, отримано
відповідь, що компетентностей, передбачених програмою, достатньо. Також проведені анкетування
(https://cutt.ly/LmuPPr6) здобувачів вищої освіти на теми: Освітнє середовище КНУ, Академічна доброчесність
здобувачів вищої освіти КНУ, Реалізація студентоцентрованого підходу в навчанні, Контрольні заходи та критерії
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, що дозволяє оцінити задоволеність та потреби здобувачів
вищої освіти під час чергового оновлення освітніх програм. Потрібно наголосити, що анкетування проводилися для
здобувачів, які навчаються за освітніми програмами Будівництво та цивільна інженерія, а не окремо аспірантів.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ з’ясовано, що роботодавці залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми. Рецензії та відгуки на програму (2018 року) отримані від директора ДПІ
Кривбаспроект, заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., професора, академіка АГНУ Перегудова В.В. та
начальника відділу промислового та цивільного будівництва ДПІ Кривбаспроект к.т.н. Щерби В.В., директора ТОВ
НДПІ Будтехекспертиза Єременко К.Л., генерального директора ПРАТ ІНГЗК Герасимчука О.М. Основними
побажанням роботодавців було посилення результатів навчання аспірантів рекомендаціями щодо використання
результатів дослідницько-інноваційної діяльності у сфері будівництва та цивільної інженерії. Практикується
анкетування роботодавців (https://cutt.ly/JmuPSGY). В анкетах роботодавці оцінювали за 10-ти бальною шкалою
компетентності, передбачені програмою та мали змогу запропонувати нові, якими, на їхню думку, повинні володіти
майбутні випускники. Пропозиції роботодавців щодо введення нових компетентностей в освітню програму відсутні.
Також співпраця з роботодавцями відбувається на науково-практичних заходах університету (конференції, круглі
столи тощо) та в неформальній обстановці.

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

Випускників за даною програмою немає. Проте підготовка кадрів найвищої кваліфікації (к.т.н., д.т.н.) проводилася
раніше. Як правило, після захисту кваліфікаційних робіт вони продовжують працювати у закладах освіти. Тому
інформацію про кар’єрний шлях випускників збирає випускова кафедра з гарантом. На університетському рівні до
цього процесу долучаються Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників (https://cutt.ly/kmuPGQp),
відділ аспірантури та докторантури (https://cutt.ly/UmuPXns), відділ міжнародних зв’язків (https://cutt.ly/kmuPLEY),
відділ кадрів (https://cutt.ly/XmuPC54), науково-дослідна частина (https://cutt.ly/8muPNz3). Випускники аспірантури
працюють у КНУ (Астахова Н.В., Шишкіна О.О. – на кафедрі технології будівельних виробів, матеріалів та
конструкцій; Люльченко Є.В. – на кафедрі промислового, цивільного і міського будівництва), в закордонних закладах
освіти (Набіль Абдула Аль Вассабі – у Йорданії), в наукових установах (Щерба В.В. - в ДП Кривбаспроект). Наявність
випускників у проектно-виробничих організаціях забезпечує тісну співпрацю в напрямах науково-практичних робіт,
покращення програми та перспективи працевлаштування майбутніх випускників.

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

Під час акредитації ЕГ пересвідчилась, що внутрішня система забезпечення якості дозволяє оперативно реагувати та
усувати виявлені недоліки ОНП та поширювати позитивні практики. В університеті моніторинг програм здійснюється
дворівнево – на локальному та університетському рівні. Зокрема локальний моніторинг даної ОНП здійснюється
групою забезпечення. Програма діє з 2016 року, оновлювалася в 2018 році та 2021 році (проєкт). Група забезпечення
постійно здійснює моніторинг програми, співпрацюючи з стейкхолдерами (аспірантами, НПП, випускниками,
роботодавцями, Радою молодих вчених), узагальнює пропозиції та виявлені слабкі місця, формує проєкт програми.
Далі програма виноситься на розгляд випускової кафедри, аналізується навчально-методичним відділом на повноту
документального забезпечення та відповідність Ліцензійним умовам. Після позитивного рішення навчально-
методичного відділу програма виноситься на розгляд Вченої ради факультету будівництва та Вченої ради
університету. Ключову роль у формуванні фітбеку на програму відіграє Центр забезпечення якості освіти
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університету, який проводить незалежні онлайн опитування стейкхолдерів (https://cutt.ly/FmZSBah). З’ясовано, що
внутрішнім аудитом було виявлено недостатню практичну складову при реалізації даної програми. Гарант
проінформував, що на цей недолік було вказано стейкхолдером (ДП «Кривбасстандартметрологія»), який
рекомендував підсилити підготовку здобувачів вищої освіти в напрямі проведення випробувань будівельних
матеріалів та конструкцій. Цей недолік було усунуто шляхом коригування програм фахових освітніх компонентів. В
програмі 2016 року внутрішнім аудитом виявлено відсутність можливості вибору навчальних дисциплін з інших
програм та рівнів вищої освіти, що враховано в діючій ОНП. За результатами пропозицій стейкхолдерів та аналізу
аналогічних програм відбувається уточнення фахових компетентностей та програмних результатів навчання,
оновлюються освітні компоненти. З метою залучення потенційних аспірантів в проєкті програми (2021 рік) додано
тематики наукових досліджень з відповідними НПП, які активно займаються даною проблематикою.

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

Зауваження і пропозиції щодо вдосконалення даної програми відсутні, оскільки вона акредитується вперше. На сайті
університету (http://www.knu.edu.ua/akredytaciya) розміщені результати попередніх акредитацій (відомості про
самооцінювання, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про
акредитацію, сертифікат про акредитацію). Університет системно аналізує та враховує зауваження та рекомендації,
надані під час акредитацій освітніх програм. Проректор з наукової роботи відмітив, що за результатами акредитацій
складаються плани заходів по реалізації рекомендацій з метою подальшого удосконалення освітніх програм. План
заходів має наступну структуру: рекомендації – відповідальний за виконання – термін виконання – контроль за
виконанням – примітка стосовно виконання. Наприклад за результатами акредитації програми третього рівня вищої
освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за критерієм 3 була надана
рекомендація «Розмістити на сайті аспірантури Положення щодо форми навчання прикріплених осіб для здобуття
третього рівня освіти поза аспірантурою», що було виконано – розміщено Положення про організацію освітнього
процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ (лінк -
https://cutt.ly/BmzXOpA , документ - https://cutt.ly/FmzXA9f).

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

В університеті створені умови для постійного розвитку діяльності за програмою. В 2019 році створений Центр
забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) - https://cutt.ly/tmuAqw0, який координує роботу внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників,
забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в університеті. На сторінці ЦЗЯВО
у вкладці Тематичні анкети розміщені опитувальники для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників, випускників, вступників, роботодавців та академічних спільнот (https://cutt.ly/NmuAwFy). Проте на
момент написання звіту значна частина форм була неактивною. Представниця Центру забезпечення якості освіти
Тарасова О.В. проінформувала, що доступ до анкетування відбувається у відповідності з планом його проведення.
Зокрема, останнє анкетування проводилося у березні 2021 року. Оприлюднені на сайті ЦЗЯВО результати
анкетування без поділу на освітні програми (https://cutt.ly/JmuArJL). В університеті затверджені потрібні внутрішні
документи (https://cutt.ly/pmuAyUm): Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості освіти в КНУ, Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ, Положення про
врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ, Положення про академічну доброчесність у КНУ, Кодекс академічної
доброчесності КНУ, Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти КНУ, Положення
про порядок запобігання та врегулювання потенційного і реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності
посадових осіб КНУ. У ЗВО розроблений План заходів щодо забезпечення якості вищої освіти у КНУ на 2020-2025
р.р. (https://cutt.ly/RmuAoh9). В університеті налагоджена система перевірки наукових робіт (дисертацій,
монографій), підручників, посібників на плагіат, з використанням сервісів Strikeplagiarism.com або Unichecr.com. Всі
учасники освітнього процесу проінформовані та дотримуються відповідних правил та процедур.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

На сайті університету розміщено у відкритому доступі нормативно-правову документацію ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza), загальні положення (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza/zahal-ni-
polozhennya), Статут КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf), Положення про організацію освітнього
процесу в КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про організацію освітнього процесу для
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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), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), Правила прийому до аспірантури та
докторантури КНУ (https://is.gd/1ilnOA), Положення про академічну доброчесність
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), На сайті університету наявний розділ проєкти для обговорення
(http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya), де для зауважень та пропозицій розміщуються відповідні проєкти
нормативно-правової документації ЗВО. Зокрема зараз на розгляді проєкт Положення про Об’єднану профспілкову
організацію КНУ (https://is.gd/8MQHg0). На сайті університету розміщено інформацію щодо можливості доступу до
публічної інформації (http://www.knu.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii). На сайті наявна інформація про
будівельний факультет, його історію, органи студентського самоврядування тощо
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/budivel-nyy-fakul-tet). На сайті університету розміщено наказ № 555 від 29.12.2018
Про застосування державної мови (https://is.gd/Cdmr4b) в якому містяться аспекти популяризації та контролю щодо
використання української мови НПП та здобувачами у навчальному процесі.

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

На сайті КНУ (https://www.budfac.com/; http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165) розміщено проєкт 2021 року
ОНП Будівництво та цивільна інженерія третього освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю 192, є можливість
надсилати зауваження та пропозиції до ОНП на пошту гаранта (https://www.budfac.com/). Дата розміщення проєкту
ОНП 2021 року - 18.06.2021. На сайті будівельного факультету розміщено звіт самоаналізу ОНП (https://48aebedf-
a6a8-4a18-aa45-5f0535f2c936.filesusr.com/ugd/fa423c_704b032b8b884624a0e1da696f68d4af.pdf). В університеті наявні
засоби автоматизованого онлайн внесення пропозицій та зауважень до ОНП (https://is.gd/sB2w0Z), однак на цьому
посиланні наведена не оновлена версія ОНП Будівництво та цивільна інженерія 2016 року.

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

На сайті КНУ розміщено ОНП (https://is.gd/CZtZFt), проєкт ОНП, навчальні плани, рецензії, відгуки, результати
опитувань стейкхолдерів, робочі програми, силабуси ОК (http://mlib.knu.edu.ua/course/view.php?id=19165). В розділі
Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ розміщено ОНП з можливістю онлайн внесення пропозицій та
зауважень до ОНП (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/propozycii-shhodo-
vnesennya-zmin-do-osvitnih-prohram). ЕГ пришла до висновку, що університет своєчасно та в достатньому обсязі
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті всю необхідну інформацію щодо ОНП Будівництво та цивільна
інженерія третього освітньо-кваліфікаційного рівня за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Навчальні дисципліни, що включені до навчальних планів здобувачів дотичні тематиці їх досліджень; вибіркові
навчальні дисципліни здобувачі вибирають в залежності від тематики їх наукових досліджень в дисертаційній роботі.
Так, наукові дослідження здобувача Волкова С.О., відповідно до теми дисертаційного дослідження Міцність та
деформативність балок армованих базальтовою арматурою та металевою та базальтовою арматурою одночасно
спрямовані на удосконалення конструкції балкових елементів, зокрема і збірних залізобетонних фундаментів,
співпадають за тематикою з обраними здобувачем дисциплінами з блоку вибіркових Фізичне моделювання
експерименту при дослідженнях роботи фундаментів та Задачі контактної взаємодії. Освітня складова програми
підготовки аспірантки Чорної К.В. відповідно до теми дисертаційного дослідження Напружено-деформований стан
згинальних бетонних елементів армованих склопластиковою і металевою арматурою також підкріплюється
вибірковими дисциплінами Фізичне моделювання експерименту при дослідженнях роботи фундаментів та Задачі
контактної взаємодії. До навчальних планів здобувачів також включені навчальні дисципліни, що забезпечують
методологічні та викладацькі компетентності: ОК3 – Філософія науки та інновації, ОК4 – Організація та реалізація
досліджень, ОК5 – Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень, ОК6 – Сучасні методики
викладання та організації занять у вищій школі, ОК7 – Викладацька практика. Усі навчальні дисципліни, які
вивчають здобувачі, викладаються в КНУ.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників
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Тематика наукових досліджень та публікацій аспірантів дотична до наукового напрямку керівника. Науковий
керівник к.т.н., проф. Валовой О.І. працює в галузі теорії і практики залізобетонних конструкцій, теми дисертаційних
робіт аспірантів згідно наданих індивідуальних планів дотичні до наукового напряму керівника: Волкова С.О.
Міцність та деформативність балок, армованих базальтовою арматурою та металевою і базальтовою арматурою
одночасно, Чорної К.В. Напружено-деформований стан згинальних бетонних елементів армованих склопластиковою і
металевою арматурою. ЕГ визначила, що тематика останніх наукових публікацій аспірантів та наукового керівника
має спільний науковий напрям (https://is.gd/mqG8wi; https://is.gd/k7vovG; https://is.gd/f3Rjrg; https://is.gd/q3jlKQ ).
Під час спілкування у фокус групах з аспірантом, гарантом ОНП та науковим консультантом здобувача Волкова С.О.
ЕГ встановила, що в університеті реально функціонують наукові школи (https://is.gd/1mzZK9). Аспірант Волков С.О.
звертався та отримував допомогу від наукових консультантів щодо чисельного моделювання (від Тімченко Р.О.),
підбору матеріалів та інших питань. Аспірант Волков С.О. має три публікації у міжнародній наукометричній базі
Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204840573).

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

Аспіранти мають можливості для проведення апробації своїх наукових результатів, зокрема участю у конференціях
(http://www.knu.edu.ua/konferencii), конкурсах, грантах та стажуваннях (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-
vchenyh/novyny-granty-i-stazhuvannya). Будівельний факультет КНУ проводить семінари-тренінги для будівельників
(https://is.gd/zspEBu), міжнародні конференції на базі КНУ тощо (https://www.budfac.com/blog; https://is.gd/sTVYYG).
На сайті КНУ наявна інформацію від відділу міжнародних зв’язків щодо можливості участі у міжнародних
стажуваннях (https://is.gd/zxdSu9) та наукових проєктах (https://is.gd/tmjENM). ЕГ встановила, що на сайті
університету розміщено інформацію щодо госпдоговірних тем (дослідницьких проєктів)
(http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-universytetu). Згідно цих даних проф. Валовой О.І. за останні
чотири роки здійснював керівництво 7-ма госпдоговірними темами, більшість з яких, за тематикою, дотична до
напрямів дисертаційних досліджень аспірантів. На сайті ЗВО розміщено інформацію про науково-дослідну частину
(http://www.knu.edu.ua/zahal-na-informaciya-pro-naukovu-diyal-nist) та план міжнародних і всеукраїнських
конференцій (http://www.knu.edu.ua/plan-konferenciy-mon-ukrainy), зокрема здобувачів вищої освіти і молодих
вчених. На сайті КНУ розміщено інформацію щодо проведення конференцій, форумів, семінарів на базі інших
установ (http://www.knu.edu.ua/konferencii-forumy-seminary-na-bazi-inshyh-ustanov). На сайті ЗВО розроблено
інформаційно-довідкову сторінку щодо апробації результатів наукових досліджень
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).

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

КНУ сприяє долученню аспірантів до міжнародної академічної спільноти, надаючи їм актуальну інформацію щодо
закордонних та міжнародних заходів: програм обміну та стипендій, міжнародних стажувань та програми В2, проєктів
тощо (http://doir.knu.edu.ua/), що надає можливість здобувачам приймати у них участь (Відповідь на запит ЕГ від
28.06.2021 р., 14:54:25, система Нацагентства). Експертна група встановила, що здобувачі за ОНП долучені до
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю шляхом опублікування результатів своїх досліджень у виданнях,
включених до міжнародних наукометричних баз даних та участі у міжнародних конференціях (Відповідь на запит ЕГ
від 28.06.2021 р., 14:54:25, система Нацагентства). Таким чином, ЗВО забезпечує здобувачам достатню можливість до
залучення їх до міжнародної академічної спільноти. На сьогодні здобувачі ОНП не залучені до міжнародних програм,
але вони вже мають певний доробок, який включає участь у міжнародних конференціях та публікації у виданнях,
включених до міжнародних наукометричних баз даних.

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

В ході проведення акредитації з’ясовано, що за даною програмою навчаються два аспіранти (Волков С.О. та Чорна
К.В.), які мають одного наукового керівника (Валовой О.І, к.т.н., професор, завідувач кафедри промислового,
цивільного і міського будівництва). Валовой О.І. має практичний досвід роботи – працював у тресті
Криворіжіндустрбуд (https://cutt.ly/umuAsYK), має державну нагороду: медаль За трудову доблесть. Основний напрям
його науково-дослідних робіт пов'язаний з оцінкою технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд у
процесі їх експлуатації. Автор понад 160 наукових та навчально-методичних праць. Має профіль в наукометричній
базі SCOPUS (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204844510), в якому присутні три роботи (по одній
2018, 2019 та 2020 років), h=1. Профіль Валового О.І. в Google Academy - https://cutt.ly/WmuAg3O , всього цитувань -
113, h=3, впродовж 2017-2020 років опубліковано 19 наукових робіт за будівельним напрямом. Під керівництвом
Валового О.І. захищено 6 кандидатських дисертацій. Валовой О.І. в якості керівника проводить науково-прикладні
дослідження на замовлення різних організацій: НДР № 23-84-17 Дослідження можливості застосування базальтової
арматури при реконструкції існуючих чи будівництві нових об’єктів гірничо-металургійного комплексу на замовлення
ПАТ Криворіжіндустрбуд, 2017 рік (https://cutt.ly/Umi4q7T); НДР № 23-48-19 Проведення експериментальних
досліджень бетонних балок з гібридним армуванням сталевою та неметалевою композитною арматурою та
розроблення пропозицій щодо розрахунку конструкцій мостів з гібридним армуванням на замовлення ДП
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна, 2019-2020 роки (https://cutt.ly/9mi4e4A) та інші.

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
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В КНУ розроблені необхідні внутрішні документи, що регламентують процедури забезпечення дотримання
академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів (https://cutt.ly/EmuAx8B).
Кодексом академічної доброчесності у КНУ, 2020 рік (https://cutt.ly/XmuAbxc) передбачається підписання декларацій
про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та співробітниками КНУ. При підготовці
наукових робіт аспіранти та їхні наукові керівники керуються Рекомендаціями щодо запобігання академічного
плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях
тощо) розробленими МОН України від 15.08.2018 № 1/11-8681 та додатково оприлюдненими на сайті університету
(https://cutt.ly/TmuAmzz). Запроваджено практику розміщення повнотекстних авторефератів та дисертацій в
репозиторії університету (https://cutt.ly/imuAQBb), хоча вони датуються 2000-2016 роками. Відповідно до Положення
про академічну доброчесність у КНУ, 2020 рік (https://cutt.ly/KmuAEZy) обов’язковій перевірці на плагіат підлягають
дисертації, монографії, підручники посібники, матеріали конференцій та статті, подані до публікації у наукових
виданнях університету. Перевірка на плагіат здійснюється на платформах Strikeplagiarism.com або Unichecr.com.
Відповідальність за академічний плагіат в дисертаційних роботах несуть аспіранти та їхні наукові керівники.
Відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у КНУ, 2020 рік
(https://cutt.ly/GmuATXq) у випадку виявлення разовою спеціалізованою вченою радою порушення академічної
доброчесності в дисертаціях або наукових публікаціях аспіранту можуть відмовити у присудженні ступеня доктора
філософії без права повторного захисту роботи, а виявлення академічного плагіату у захищених дисертаціях є
підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі у підготовці здобувачів відповідного рівня
вищої освіти. В ЗВО проводяться заходи популяризації академічної доброчесності. На сторінці сайту університету
Академічна доброчесність (https://cutt.ly/gmuAIvk) розміщені відеоматеріали щодо перевірки робіт з використанням
продуктів компанії Strikeplagiarism. Під час спілкування з фокус-групами (аспірант, гарант, консультант аспіранта,
НПП) встановлено, що всі учасники освітньо-наукового процесу проінформовані про правила академічної
доброчесності, наслідки за їх порушення та неухильно дотримуються цих правил.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендуємо запрошувати стейкхолдерів на засідання кафедри, з метою їх безпосередньої участі в обговоренні ОНП
та формалізації наданих ними пропозицій. При черговому перегляді програми рекомендується додатково врахувати
стратегічні напрями розвитку Дніпропетровської області, пов’язані з програмами будівництва та ремонту автодоріг,
створення агропромислового кластеру, для забезпечення якого потрібні фахівці усіх напрямів спеціальності 192
Будівництво та цивільна інженерія.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Розпочати підготовку здобувачів вищої освіти за ОНП Будівництво та цивільна інженерія третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Скорегувати програму додаткового вступного випробування для вступників з інших галузей із урахуванням перевірки
достатнього рівня фахових компетентностей зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Актуалізувати
інформацію посилань та документи, які розміщені на офіційному веб-сайті КНУ. Активізувати профорієнтаційну
роботу щодо залучення абітурієнтів, в тому числі закордонних, для вступу на навчання за даною програмою.
Рекомендується вдосконалити процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Інтенсифікувати роботу щодо роз’яснення аспірантам процедури визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендується у подальшому втілити відповідний механізм обробки результатів опитування для їх ідентифікації
відповідно до зауваження. У разі відновлення набору аспірантів, рекомендується забезпечити реальне їх залучення до
міжнародного співробітництва з закордонними університетами-партнерами та підтримувати на сайті університету
актуальну інформацію щодо угод, укладених з іноземними закладами освіти.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендується впроваджувати незалежні багаторівневі методи оцінювання знань аспірантів із застосуванням
інформаційних технологій дистанційного навчання. Передбачити в індивідуальних планах аспірантів коригування
планів роботи з врахування результатів її виконання за поточний навчальний рік. Рекомендується проводити аналіз
результатів анкетування щодо чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання за
окремими освітніми програмами
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Критерій 6. Людські ресурси
Доцільно посилити стимулювання НПП за публікацію результатів наукових досліджень у наукових виданнях, що
входить до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science врахувавши це при розробці Положення
про преміювання науково-педагогічних працівників, впровадження якого передбачено Планом заходів щодо
забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ Криворізький національний університет на 2019-2024 рр. та узгоджується із
Стратегією розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр., п. 3.2 Наукова діяльність –
Розробити і впровадити систему оцінювання та стимулювання науково-методичної роботи викладачів з метою
посилення цих складових у їхній діяльності та заохочення до професійного розвитку та самореалізації.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Викласти на сайті КНУ повний перелік навчально-методичної літератури, яка використовується у навчанні за даною
ОНП. Для академічної спільноти університету створити можливість звертатися за психологічною допомогою.
Виправити технічні помилки на сторінці періодичних видань КНУ.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендується на сайті університету розмістити опитувальні форми, які стосуються даної програми, з постійним
відкритим доступом до них або із зазначенням конкретних строків проведення наступних опитувань для окремих
фокус-груп, здійснювати постійне оновлення на сайті університету результатів анкетувань за даною програмою.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо посилити інформування стейкхолдерів ЗВО щодо можливості надання пропозицій та зауважень до
ОНП. В університеті наявні засоби автоматизованого онлайн внесення пропозицій та зауважень до ОНП, однак на
сторінці центру забезпечення якості вищої освіти (https://is.gd/sB2w0Z) ЕГ рекомендує розмістити актуальну версію
ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендується керівництву ЗВО інтенсифікувати залучення здобувачів ОНП до міжнародних проєктів та програм
академічної мобільності. Рекомендується постійно проводити оновлення повнотекстної бази дисертаційних робіт у
репозиторії університету. Рекомендується на кафедральних сторінках сайту університету оприлюднити інформацію
про науково-технічні здобутки потенційних та діючих керівників аспірантами.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ТОВБИЧ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
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