
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34615 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 34615

Назва ОП Галузеве машинобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 133 Галузеве машинобудування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Бас Костянтин Маркович, Куріпка Олександр Володимирович,
Власовець Віталій Михайлович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 06.09.2021 р. – 08.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0/%D0%93%D0%9C%D0%91/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%
BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE
_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%
D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9E%D0%9D%
D0%9F_%D0%93%D0%9C%D0%91.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0/%D0%93%D0%9C%D0%91/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%
B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B
8%D1%82%D1%83_%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D0%93%D0%9C%D0%91.
pdf.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Форми і методи навчання та викладання за ОНП в цілому, та за її окремими освітніми компонентами, відповідають
принципам академічної свободи та студентоцентрованому підходу. Здобувачі освіти мають право самостійно
обирати тематику досліджень та наукового керівника і формувати індивідуальну траєкторію навчання за рахунок
вибору дисциплін вибіркового блоку. Але має місце недостатній рівень науково-дослідної роботи та відсутність
інтернаціоналізації навчання викладачами та аспірантами кафедри, яка є відповідальною за ОНП. Дипломи про
вищу освіту, наукові ступені та вчені звання викладачів, задіяних в реалізації ОНП, відповідають досягненню
здобувачами освіти визначених цілей та програмних результатів навчання. ЗВО ефективно залучає роботодавців з
їхньою матеріально-технічну базою до консультацій і проведення досліджень аспірантів на безоплатній основі, але
д о аудиторних занять за ОНП ЗВО не залучає професіоналів-практиків, експертів галуз та, представників
роботодавців. Має місце низька присутність гаранта та викладачів кафедри ГМО у міжнародному науково-
дослідному інформаційному просторі,. непрозоре заміщення вакантних посад асистентів та старших викладачів,
відсутність рейтингування викладачів. Роботодавці регіону, мають велику зацікавленість у випускниках даної ОНП.
Аспіранти та представники студентського самоврядування КНУ, а також роботодавці беруть участь в обговоренні
всіх питань, що стосуються провадження та удосконалення ОНП. Керівництво ЗВО приділяє увагу рекомендаціям
акредитацій Національного агентства, реагує на них, але виправляє ситуацію вибірково. У ЗВО критерії оцінювання
та форми контрольних заходів оцінювання здобувачів ОП є зрозумілими та знаходяться у вільному доступі.
Учасники освітнього процесу у достатній мірі обізнані про стандарти та політику ЗВО щодо академічної
доброчесності. ОНП має достатню матеріально-технічну базу для проведення наукових досліджень, а учасники
освітнього процесу мають рівний доступ до інфраструктури та створені безпечні для життя умови. Усі положення,
які регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу знаходяться на сайті ЗВО у вільному доступі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Форми і методи навчання та викладання за ОНП в цілому, та за її окремими освітніми компонентами, відповідають
принципам академічної свободи та студентоцентрованому підходу. Здобувачі освіти мають право самостійно
обирати тематику досліджень та наукового керівника і формувати індивідуальну траєкторію навчання за рахунок
вибору дисциплін вибіркового блоку. Мотивовані керівниками здобувачі освіти приймають участь в наукових та
науково-технічних семінарах і конференціях та демонструють відмінні результати. Дипломи про вищу освіту,
наукові ступені та вчені звання викладачів, задіяних в реалізації ОНП, відповідають досягненню здобувачами освіти
визначених цілей та програмних результатів навчання. Викладачі мають право самостійно обирати напрямки
розвитку, вдосконалення своєї майстерності та місця реалізації професійного зростання. ЗВО ефективно залучає
роботодавців з їхньою матеріально-технічну базою до консультацій і проведення досліджень аспірантів на
безоплатній основі. Досить широке представництво залучених роботодавців. Роботодавці регіону, мають велику
зацікавленість у випускниках даної ОНП. В КНУ аспіранти входять до Ради молодих вчених. ЗВО приділяє значну
увагу розробленню дорадчих нормативно-правових документів для регулювання механізму та процедур
формування й оцінювання системи внутрішнього забезпечення якості ОНП. ЗВО має чіткі та зрозумілі положення
щодо проведення контрольних заходів та критеріїв оцінювання, а здобувачі обізнані з цими положеннями. У КНУ за
цією ОП достатня матеріально-технічна база та присутня наявна практика безоплатного доступу усіх учасників
освітнього процесу до ресурсів ЗВО. Зазначене дійсне анкетування усіх зацікавлених сторін для покращення цієї ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

На фоні достатньої інтернаціоналізації навчання загалом в КНУ,, констатуємо її відсутність у гаранта ОНП та
викладацького складу кафедри гірничих машин і обладнання. Звертаємо увагу на низьку активність та
результативність науково-дослідної роботи на кафедрі гірничих машин і обладнання після 2019 року. Оскільки
кваліфікацію викладача потрібно підтверджувати у міжнародному науково-дослідному інформаційному просторі.
пропонуємо гаранту та викладачам ОК циклу професійної підготовки звернути увагу на збільшення кількості
публікацій, особливо у виданнях, що індексуються наукометричними базами SCOPUS та Web of Science, і змінити
ставлення до присутності у реєстрах ідентифікаторів вчених. ЕГ рекомендує відмовитись від практики “додаткового
навчання”, яка перешкоджає омолодженню кадрового складу і залученню професіоналів-практиків і сторонніх
фахівців до аудиторних занять. ЕГ, з метою покращення педагогічної підготовки аспірантів, рекомендує залучати
останніх до навчального процесу на посадах асистентів. З метою покращення розвитку викладацької майстерності
ЕГ рекомендує ввести рейтингування викладачів. ЗВО реагує, але не повною мірою виправляє зауваження
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попередніх акредитацій. ЕГ пропонує керівництву КНУ все ж-таки звернути увагу на залучення здобувачів ВО до
міжнародної співпраці та до виконання різноманітних договорів з оплатою. ЕГ пропонує керівництву університету
приділяти більше уваги перевірці інформації на сторінках структурних підрозділів (кафедр), відповідальних за
реалізацію ОП, на офіційному сайті КНУ. ЕГ звертає увагу на необхідність покращення рівня доброчесності при
заповненні індивідуальних планів аспірантів.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОНП (https://bit.ly/3i2XBU6) сформульовані чітко, мають професійне спрямування на дослідження гірничих
машин та комплексів, взаємодії гірських порід з виконавчими органами гірничих машин, удосконалення
конструкції та підвищення ефективності їх експлуатації. Програма сприяє підвищенню конкурентоспроможності
університету, що підтверджено фокус-групою «Керівництво та менеджмент ЗВО». Під час цієї зустрічі та при
спілкуванні з гарантом, підтверджено відповідність цілей програми місії, візії університету та концепції
стратегічного розвитку КНУ на 2020-2025рр. (затверджена протоколом вченої ради №2 від 6.10.2020р., посилання
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf), а саме у частині стратегічних цілей (утвердження Університету як
провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру), а також: 1.Освітня діяльність (завдання п.1, 8, 14);
2.Наукова діяльність (завдання п.3, 9); 3.7 Інфраструктура та матеріально-технічна база (завдання п.2). Особливість
програми - прикладний напрям з проведенням наукових досліджень в області галузевого машинобудування з
акцентом на гірничі та збагачувальні машини і обладнання.

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

Під час роботи з фокус-групами стейкхолдерів, а саме здобувачів, роботодавців та наукової спільноти, аналізу звіту з
анкетування всіх зацікавлених сторін щодо якості ОНП (узагальнено дані за 2018-2020рр, доступ
https://drive.google.com/file/d/1dCXBcZnEwSRUzow3s2zcTZBJE7pBzymc/view?usp=sharing) встановлено, що під час
формування ОНП «Галузеве машинобудування» відбувається їх залучення відповідно до встановленої процедури
ЗВО. Пропозиції щодо модернізації ОНП та результати анкетування стейкголдерів, рецензії (зав.кафедри
«Автомобілебудування» НУ «Львівська політехніка», проф., д.т.н. Горбай О.З., д.т.н., проф. Тешкенського інстиуту
інженерів ірригації та механізації сільського господарства Радкевич М.В., Декана факультету гірничого діла та
інженерної екології Білоруського національного технічного університету Кологривко А.А., д.т.н., проф. кафедри
автомобіле і тракторобудування НТУ «ХПІ» Бондаренко А.А.) обговорюються на засіданнях кафедри гірничих
машин і обладнання (зокрема протокол №10 від 03.02.2020р.), пропозиції роботодавців регіону Шокіна В.П. та
Кассіра С.Г., наукових керівників здобувачів Замицького О.В., Хруцького А.О., Засельського В.Й., здобувачів –
Ощепкова В.С., Шепеленко М.І., Крадожона С.О., узагальнені у вигляді таблиці
(https://drive.google.com/file/d/1TdmQ_IS3tC0mLMontP7rR-V7wsb3_a-g/view?usp=sharing) і за результатами
обговорення та опрацювання матеріалів: додано дисципліну «Іноземна мова наукової комунікації»; видалено
дисципліну «Спеціальні питання тепло масообміну»; перенесено дисципліну «Основи теорії подібності робочих
процесів гірничих машин» з циклу нормативних дисциплін до циклу варіативних; компетентності узагальнено та
зменшено їх кількість з 76 до 15; результати навчання узагальнено та зменшено їх кількість з 76 до 17. При
обговоренні змін до ОНП активно залучається Рада молодих вчених КНУ яка погоджує пропозиції до ОНП та
навчальних планів (зокрема протокол №10 від 03.02.2020р.). При перегляді ОНП враховуються результати аналізу
звітів, зокрема про результати опитування здобувачів КНУ щодо реалізації студентоцентрованого підходу в навчанні
студентів КНУ (Блоки: 1. Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії; 2. Оцінювання освітньої
програми; 3. Залучення до розробки освітньої програми, доступ
https://drive.google.com/file/d/1BciDHkF6WfN85RtmUrpuefcXK_HdhAPr/view?usp=sharing), щодо контрольних
заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (Блок 2. Результативність форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень, доступ https://drive.google.com/file/d/1b-
2O_dj251JaXCOuy_iCsB-SbaHV7z6n/view?usp=sharing) якості реалізації ОНП (2016-2020рр.) та вносяться зміни.
При формуванні результатів навчання враховуються особливості напрямків наукових досліджень здобувачів,
зокрема через формування власної освітньої траєкторії, що підтверджено також у звіті з опитування здобувачів та
при спілкуванні з ними.
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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.

Тенденції розвитку спеціальності обговорюються при консультації з фахівцями галузі (підтверджено участю
окремих представників у відкритій зустрічі, меморандумами та договорами кафедри з переважно регіональними
підприємствами): ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ»; ПАТ
«ПівдГЗК», ПАТ «Торговий дім «ГІДРОСИЛА», ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», ПАТ
«Криворізький завод гірничого обладнання», ТОВ «КривбасПромПерспектива», НДІ безпеки праці та екології в
гірничорудній та металургійній промисловості. Здобувачі мають можливість проводити на їх базі наукові
дослідження, а також їх досвід при вивченні ОК Н9 «Методи планування та проведення наукових досліджень
гірничого устаткування» (ПР03), що дозволяє безпосередньо враховувати регіональний контекст. Роботою ЕГ з
фокус групами підтверджено активну участь стейкголдерів у роботі конференцій де відбувається обмін досвідом,
відслідковуються основні тенденції розвитку спеціальності, що проводяться на базі ЗВО: Міжнародна науково-
технічна інтернет-конференція «Розвиток промисловості і суспільства», THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS, Міжнародна
науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку та
переробки корисних копалин». Результати враховані при вивченні спеціальності за напрямком наукового
дослідження, а також реалізовані в ПР10 - представляти та обговорювати наукові результати державною й
іноземними мовами, ПР11 - співпрацювати з фахівцями щодо розробки та дослідження високоефективних сучасних
засобів механізації гірничого та гірничозбагачувального виробництва та ПР12 - демонструвати володіння
професійними мовнокомунікативними вміннями діалогового спілкування українською та іноземною мовами. Цілі
ОНП та ПРН визначаються згідно галузевого та регіонального контексту, зокрема (напрям «Раціональне
природокористування» ст.3 п.4 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та п.4 додатка
Постанови КМ України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і
науково-технічних розробок на період до 2020р.»). Під час перегляду ОНП було враховано також досвід аналогічних
іноземних програм підготовки у сфері машинобудування (з більшістю університетів КНУ співпрацює у рамках
проекту HETES): Technical University of Munich (Німеччина), KTH Royal Institute of Technology (Швеція), University of
Granada (Іспанія), University of Žilina (Словакія), Pamukkale University (Туреччина), Aksaray University (Туреччина),
Portsmouth University (США), KU Leuven (Бельгія), Buckinghamshire New University (Велика Британія), Lublin
University of Technology (Польща), Riga technical University (Латвія). Такий підхід узагальнено зокрема в ОК Н4
«Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень».

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На момент затвердження ОНП «Галузеве машинобудування» Стандарт вищої освіти України третього (освітньо-
наукового) рівня (ступінь доктор філософії) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі знань 13
Механічна інженерія відсутній. Набуті під час навчання на ОНП «Галузеве машинобудування» знання, навички та
компетентності формують здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми,
що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов під час професійної діяльності та передбачають
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-
педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення. Незважаючи на те, що перегляд програми відбувся 14.05.2020р. (тобто до змін в
НРК України, внесеними постановою КМУ від 25.06.2020 №519), ЕГ вважає, що предметна область освітньої
програми відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-
2011-%D0%BF#n37).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії розвитку ЗВО, а запропоновані програмні
результати навчання направлені на формування компетентностей фахівця, спроможного вирішувати актуальні
завдання. Роботодавці приймають активну участь у формуванні цілей та змісту ОНП, її рецензуванні та реалізації.

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

Сторінка 5



Враховуючи активну міжнародну співпрацю КНУ, ЕГ рекомендує ширше впроваджувати кращі закордонні
практики профільної підготовки фахівців в галузі машинобудування, не обмежувати фокус програми тільки
вирішенням питань дослідження гірничих машин та комплексів, взаємодії гірських порід з виконавчими органами
гірничих машин, удосконалення конструкції та підвищення ефективності їх експлуатації. Це дозволить підвищити
попит на випускників ОНП і залучати більшу кількість здобувачів. Незважаючи на те, що ОНП містить необхідні
концептуальні та методологічні знання в галузі відповідно до 8 рівня НРК, ЕГ рекомендує систематичний щорічний
перегляд програми для своєчасного врахування змін, в тому числі законодавства.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Галузеве машинобудування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти має достатній рівень
узгодженості за підкритеріями 1.1, 1.2 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 1.3 (розширення фокусу
програми для залучення більшої кількості здобувачів) та підкритерієм 1.4 (систематичний щорічний перегляд
програми). Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в
генеруванні підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність ОНП Критерію 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Термін навчання на ОНП «Галузеве машинобудування» становить чотири роки, а обсяг освітньої складової – 48
кредитів, що відповідає нормативним вимогам до третього рівня вищої освіти (стаття 5, п.6 Закону України «Про
вищу освіту» редакція від 25.09.2020р.). Обсяг освітніх компонентів, що спрямовані на формування необхідних
компетентностей за спеціальністю «Галузеве машинобудування» складає 36 кредитів (75%), в тому числі практична
підготовка – 2 кредити. Структура та зміст ОНП відповідають п.27. Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016р. Освітня
складова включає такі обов’язкові освітні компоненти: оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями (7 кредитів); здобуття мовних компетентностей з англійської мови за профілем наукової
спеціальності (9 кредитів); набуття універсальних навичок дослідника (8 кредитів, в тому числі практична
підготовка – педагогічна практика 2 кредити); здобуття компетентностей із спеціальності (12 кредитів). Для
вивчення вибіркових дисциплін, які орієнтовані на наукові інтереси здобувачів, в програмі відводиться 12 кредитів
(25%), що відповідає вимогам статті 62, п.15 Закону України «Про вищу освіту» редакція від 25.09.2020р. Структура
та зміст обов’язкової компоненти ОНП відповідають вимогам НРК (стандарт вищої освіти України третього рівня за
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» не затверджений).

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

ОНП достатньо структуровано, містить необхідні обов’язкові та вибіркові складові, що забезпечують формування
заявлених цілей. Навчальний план для зручності адміністрування та формування індивідуальних траєкторій
підготовки здобувачів розділений на нормативні дисципліни, зокрема цикли загальнонаукової підготовки (ОК Н1 та
Н2), універсальної підготовки (ОК Н3-Н5), мовної підготовки (ОК Н6, Н7), цикл професійної підготовки (ОК Н8-
Н11), та вибіркові дисципліни. Заявлені ОК в межах обов’язкової складової програми дозволяють досягти цілей
ОНП, компетентностей та ПРН, що підтверджується матрицями відповідності, які наведені в освітньо-науковій
програмі 2020р. (https://bit.ly/3i2XBU6) та проекті на 2022р. (https://bit.ly/3CGBJ8X). Похідний варіант програми
2016р. розміщено на сайті ЗВО (https://bit.ly/3mcptXl). Навчальний план, робочі програми та силабуси розміщено
на сайті кафедри гірничих машин та обладнання (https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd), банк вибіркових дисциплін на
сайті ЗВО (https://bit.ly/3CHz8vl). Можливість досягти заявлених ПРН обов’язковими ОК не є переконливою для
ПРН17 в частині розробки програми спеціальних курсів, проведення занять зі студентами з використанням сучасних
методик викладання технічних дисциплін, адже кількість кредитів на таку практику обмежена (2 кредити), а її
проходження поєднується з теоретичним навчанням та припадає на 17-18 тижні (залікові) згідно графіку
навчального процесу. Хоча необхідно відмітити чіткі критерії підсумкової оцінки роботи аспіранта-практиканта цієї
ОК (п.3.5, посилання https://bit.ly/3lWOV2Q). Водночас ЕГ відмічає, що всі ПРН повністю забезпечуються
обов’язковими та посилюються вибірковими ОК. Наукова складова ОНП становить невід'ємну частину навчального
плану, складається з виконання теоретичної та експериментальної роботи, публікації статей, апробації результатів
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та підготовки дисертаційної роботи. Підтверджено залучення зовнішніх стейкхолдерів до рецензування програми
(https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd). Структурно-логічна схема (розділ 2.2 ОНП) достатньо чітко показує і
обґрунтовує взаємозв’язок та порядок вивчення освітніх компонентів програми. Однак на думку ЕГ розміщення у
розділі 2.1 переліку пропонованих вибіркових дисциплін ВП1-ВП3 (пропонується 6 ОК для вибору) суттєво звужує
гнучкість програми щодо використання нових напрямків досліджень, залучення наукових керівників з інших
кафедр ЗВО. Крім того розробникам ОНП наперед невідомо, який саме вибірковий ОК обере здобувач. У цілому
вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонентів ОНП дозволяють досягти заявлених цілей та заявлених
програмних результатів навчання.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13
«Механічна інженерія», а саме в частині продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем щодо
підвищення продуктивності та рівня механізації на сучасних гірничих підприємствах, застосування новітніх
технологій для видобутку та переробки корисних копалин при зменшенні негативного техногенно-екологічного
впливу на навколишнє середовище. Аналіз змісту освітніх компонент (робочі програми представлені на сайті ЗВО:
https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd), послідовності їх вивчення, дозволив встановити, що вони відповідають фаховим
компетентностям предметної області спеціальності. Факт оновлення змісту дисциплін підтверджено на зустрічах
фокус-груп, зокрема для освітньої компоненти «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» виконано
розділення за семестрами вивчення на ОК Н6 «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та Н7 «Іноземна
мова наукової комунікації». Для деяких дисциплін підтверджено факт розширення тем за рахунок останніх власних
наукових розробок, запропоновані наукові статті авторів курсів за 2017-2018 рр., які індексуються у науково-
метричній базі Scopus та знаходяться у відкритому доступі. Наукова складова програми передбачає здійснення
власних наукових досліджень здобувачами під керівництвом наукового керівника, тематика яких відповідає
тематиці наукових досліджень ЗВО (http://www.knu.edu.ua/naukova-struktura-universytetu/naukovo-doslidna-
chastyna/tematychni-plany-ndr).

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

Структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Вибір здобувачами
навчальних дисциплін регламентується «Положенням про формування здобувачами Криворізького національного
університету індивідуальної траєкторії навчання» рішення Вченої Ради протокол №5 від 28.01.2020р., посилання
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), «Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті» (рішення Вченої Ради протокол №5 від 28.01.2020р., посилання
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), «Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та
осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному
університеті» (рішення Вченої Ради протокол №6 від 27.02.2020р., посилання https://bit.ly/3zEkrav), які розроблені
на основі статті 62, п.15 Закону України «Про вищу освіту» редакція від 25.09.2020р. де вказано, що здобувачі при
безпосередній консультації наукового керівника обирають три дисципліни з банку вибіркових дисциплін
(https://bit.ly/3CHz8vl), що найкраще відповідають напряму його досліджень. Здобувачі мають можливість також
обрати ОК згідно з навчальними планами інших ОНП третього рівня освіти (В3.1). Такий вибір підтверджено при
проведенні фокус-груп зі здобувачами вищої освіти (аспірантами), представниками студентського самоврядування.
Встановлено, що частка вибіркової компоненти складає 12 кредитів, тобто 25% для ОНП 2020р. при загальному
обсязі освітньої складової 48 кредитів.

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

ОНП та навчальний план передбачають ПП здобувачів, яка є інтегрованою через поєднання наукового та освітнього
компонентів на протязі всього процесу підготовки. Здобувачі ОНП в межах наукової складової проводять теоретичні
та експериментальні дослідження, в тому числі на практичній частині освітніх компонент Н9 «Методи планування
та проведення наукових досліджень гірничого устаткування», Н10 «Сучасні методи оптимізації параметрів, робочих
процесів і структури гірничого устаткування». Практична підготовка передбачає також проходження педагогічної
практики в обсязі 2 кредитів на базі кафедри де працює науковий керівник та регламентована «Положенням про
порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у
Криворізькому національному університеті» (наказ ректора №4ад від 27.02.2020р., посилання:
https://bit.ly/3ENh58S). Керівниками педагогічної практики є наукові керівники здобувачів. За результатами
практики формуються звіти з якими ЕГ ознайомлено (https://bit.ly/3o3ktGR). Для підвищення якості практичної
підготовки здобувачів, укладено договори з провідними компаніями України.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОНП передбачає набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills), через співвідношення окремих
компетентностей та програмних результатів навчання всіма основними блоками. Так ОК Н1 «Філософія науки та
інновації» (цикл загальнонаукової підготовки) формує здатність до абстрактного мислення, професійної етики та
загального культурного кругозору, креативності, здатності приймати обґрунтовані рішення, використовувати
новітні інформаційні і комунікаційні технології у складі вітчизняних та міжнародних колективів. Компонента
ОК.Н2 «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії» (цикл
загальнонаукової підготовки) формує навички професійної етики та загального культурного кругозору. Компоненти
циклу мовної підготовки ОК Н6 «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та Н7 «Іноземна мова наукової
комунікації» формують навички співпраці в міжнародному контексті з різними стейкхолдерами галузі,
презентувати свої досягнення з використанням сучасних інформаційних технологій та засобів комунікації, здатність
ефективно працювати самостійно або в групі. Компоненти ОК Н3-Н7 (цикл універсальної підготовки) формують
здатність - навичок самоосвіти, що забезпечують здатність до навчання упродовж усього життя з метою поглиблення
набутих та здобуття нових фахових знань, навичок командної роботи, що забезпечують здатність поважного
відношення до колег, керування колективом, відповідального ставлення до виконуваної роботи, досягнення
поставленої мети, адаптивності, яка забезпечує здатність гнучкості та швидкого пристосування до нових вимог і
ситуацій. Компоненти ОК Н8-10 (цикл професійної підготовки) формують здатність до професійної комунікації на
основі системного наукового світогляду, застосовувати інноваційні знання у практичних ситуаціях. Крім того
формуванню соціальних навичок сприяє Н5 «Викладацька практика». Крім того ЗВО проводить позааудиторні
заходи щодо набуття таких навичок (тренінги та семінари). Однак вони не носять системного характеру.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для третього (доктор філософії) рівня
наразі відсутній.

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

Підготовка здобувачів за ОНП «Галузеве машинобудування» розрахована на 4 роки, з яких 48 кредитів – освітня
складова, в тому числі 12 кредитів варіативна частина. Такий термін навчання оптимізує теоретичну підготовку
здобувача (2 роки згідно навчального плану), проходження педагогічної практики (2 рік навчання, 1,5 тижня) та
проведення власних наукових досліджень (1-4 рік). У ЗВО діють загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих ОК
із фактичним навантаженням аспірантів (включно із самостійною роботою), ефективність яких підтверджено
співбесідою ЕГ зі здобувачами. ЗВО визначає завантаженість здобувачів опосередковано через їх опитування-
анкетування. Використовується також спостереження з боку наукових керівників, відділу аспірантури. Для
самостійної роботи та вивчення окремих складових ОК здобувачами передбачено використанням платформи Moodle
(http://mlib.knu.edu.ua/), репозитарію КНУ (http://ds.knu.edu.ua/jspui/), бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua/).

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

Підготовка здобувачів в рамках ОНП «Галузеве машинобудування» за дуальною формою освіти не проводиться,
однак спілкування з фокус-групою роботодавців дозволило виявити їх зацікавленість до розвитку дуальної форми
навчання за третім освітньо-науковим рівнем даної спеціальності.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОНП має чітку структуру, повністю відповідає предметній області спеціальності 133 «Галузеве
машинобудування». Освітні компоненти програми складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. До позитивних практик слід віднести
тісну взаємодію з роботодавцями, які готові та зацікавлені у започаткуванні дуальної форми навчання.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Інтенсивний розвиток спеціальності та зміни на ринку праці, удосконалення законодавства потребують швидкого
реагування в частині програмних результатів навчання програми. Тому рекомендується систематичний щорічний
перегляд ОНП для підвищення конкурентоздатності випускників програми та актуальності її змісту. Враховуючи
необхідність подальшого розвитку ОНП, підвищення ефективності реалізації програмних результатів навчання
циклу універсальної підготовки, залучення молодих вчених до виконання науково-дослідних робіт і подальшого їх
працевлаштування у ЗВО рекомендується збільшити час на проведення викладацької практики. Рекомендується
посилити гнучкість формування індивідуальної освітньої траєкторії при залученні здобувачів до нових напрямків
досліджень, призначення наукових керівників з інших кафедр ЗВО, шляхом вилучення з ОНП переліку
пропонованих вибіркових освітніх компонент.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Галузеве машинобудування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти має достатній рівень
узгодженості за підкритеріями 2.1,2.3-2.8 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 2.2 (що не є критичним).
Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні
підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність ОНП Критерію 2, з зауваженнями, що не є суттєвими.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до аспірантури за ОНП «Галузеве машинобудування» (затверджено Вченою Радою протокол №5
від 29.12.2020р. зі змінами у 2021р.) розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року №1274 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 грудня 2020 року за №1225/35508 та згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Положенням про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному
університеті, затвердженого рішенням Вченої ради університету від 28.05.2019 р., протокол №10. Правила прийому
є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury). Проведення зустрічей зі здобувачами підтвердило
доступність матеріалів на сайті ЗВО при вступі на дану ОНП і прозору роботу приймальної комісії.

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

До вступу в аспірантуру за ОНП «Галузеве машинобудування» допускаються особи, які здобули освітній ступінь
магістра або спеціаліста та навички наукової роботи (https://bit.ly/3kC1Rvn). Рішення про допуск до складання
вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди. Вступні
випробування проводяться у формі вступного іспиту зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування; вступного
іспиту з іноземної мови (англійської за профілем наукової спеціальності з співбесідою по напрямку спеціальності та
наукової роботи) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Здобувачі,
які підтвердили свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS або сертифікатом
СELA, звільняються від складання такого вступного іспиту. При визначенні результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Програми
вступних іспитів переглядаються щорічно та оприлюднені на сайті (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-
aspyrantury), містять перелік тем і рекомендовану літературу для підготовки до іспитів. Перелік питань з дисциплін,
що виносяться на фахове вступне випробування переважно відповідає третьому рівню вищої освіти. Однак до
переліку дисциплін включені також ОК першого бакалаврського рівня, зокрема вибіркові професійного
спрямування ВПП 2.1 «Гірничі машини відкритих робіт» та ВПП 5.1 «Гірничі машини підземних робіт», що
потребує доопрацювання. Крім того, ЕГ виявила, що програма вступного іспиту зі спеціальності містить посилання
на застарілу літературу. Рекомендуємо актуалізувати перелік літературних джерел, а також додати в програму
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критерії оцінювання, характеристики і приклади завдань. Для здобувачів, які вступають до аспірантури з іншої
галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові
вступні випробування. Однак чіткі критерії призначення програми додаткових випробувань Приймальною комісією
для вступників, які мають диплом з галузі знань (спеціальності), відмінної від ОНП відсутні. Враховуючи низький
інтерес здобувачів до третього освітньо-наукового рівня, про що свідчить контингент лише з 4 аспірантів, експертна
група рекомендує ЗВО посилити профорієнтаційну роботу щодо вступу на ОНП, що акредитується, із залученням
роботодавців, представники яких висловили готовність долучитись до цього процесу.

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

Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, є
доступними для всіх учасників освітнього процесу. ОК, вивчені у закордонних закладах вищої освіти, зараховуються
відповідно до «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ). Позитивною практикою є наявність
«Порядку проходження атестації здобутих результатів навчання осіб, які навчалися у ЗВО, що розташовані у
населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf). Однак в межах ОНП така практика зарахування не застосовувалась.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Доступність правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КНУ підтверджена. Такі
правила та процедури регулюються «Положення про порядок визнання у Криворізькому національному
університеті результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти» (рішення Вченої Ради протокол №5
від 28.02.2020р., посилання: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf), а також «Положенням про організацію
освітнього процесу КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf). Для визнання результатів навчання у
ЗВО після отримання заяви від здобувача з документами, що підтверджують такі результати, створюється комісія,
яка визначає можливість, форми та строки проведення атестації. Визнання результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти, поширюється лише на обов’язкові компоненти ОНП. На момент роботи ЕГ таких
практик ще не було, але гарант програми, академічний персонал та керівництво ЗВО підтвердило готовність закладу
до застосування можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Додатково на сайті
кафедри наведено перелік безкоштовних ресурсів для самостійного навчання онлайн, результати якого можуть бути
визнані, як отримані у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП «Галузеве машинобудування» та процедури вступу є чіткими і зрозумілими,
враховують особливості програми, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному сайті
університету. Процедури вступу є прозорими і зрозумілими для здобувачів.

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

Рекомендується встановити чіткі критерії призначення програми додаткових випробувань для вступників, які
мають диплом з галузі знань (спеціальності), відмінної від ОНП. Враховуючи низький інтерес здобувачів до третього
освітньо-наукового рівня, про що свідчить контингент лише з 4 аспірантів, експертна група рекомендує ЗВО
посилити профорієнтаційну роботу щодо вступу на ОНП, що акредитується, із залученням роботодавців,
представники яких висловили готовність долучитись до цього процесу.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Галузеве машинобудування» має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма
підкритеріями 3.1,3.3, 3.4, а відсутність чітких критеріїв призначення програми додаткових вступних випробувань
(підкритеріїй 3.2) при роботі Приймальної комісії не є суттєвим недоліком Зважаючи на відповідність наданої
інформації в відомостях самооцінювання та підтверджуючих фактів, можна зробити висновок щодо достатньої
відповідності програми Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Під час роботи ЕГ встановлено, що форми та методи навчання в КНУ сприяють досягненню програмних результатів
навчання, що визначені освітньою програмою. Насамперед, використовуються традиційні методи (лекції, практичні
та лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, тощо). Окрім цього, застосовуються інноваційні
методи, побудовані на мультимедійних презентаціях та використанні новітніх комп’ютерних програм (інженерного
спрямування –SolidWorks). Самі форми та методи навчання регламентуються наступними документами КНУ:
Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/117.pdf), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті (https://bit.ly/3AaVlRH), Положення
про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії
поза аспірантурою у КНУ (https://nmetau.edu.ua/file/viddil_aspiranturi.pdf), Положення про порядок проходження
викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). Навчання за освітньою програмою є студентоцентрованим, про що
свідчить можливість здобувачів обирати форму навчання та самостійно формувати освітню траєкторію через
вибіркову складову навчального плану, що визначено Положенням про формування здобувачами КНУ
індивідуальної траєкторії навчання (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) та Тимчасовим положенням
про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студентами Державного вищого навчального закладу
«Криворізький націоанльий університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf). Принципи академічної
свободи здобувачів проявляються через можливість самостійно обирати тему дослідження та наукового керівника, а
професорсько-викладацький склад реалізує дані принципи через вибір форм і методів навчання, свободу слова та
творчості, що підтверджено під час зустрічей, як зі здобувачами, так і з науково-педагогічними працівниками. Так
заміна керівника і теми роботи у Шепеленко М.І. на другому курсі (зараз четвертий рік навчання) призвела до
успішного результату (робота над дисертацією завершена, йде підготовка до захисту). Розклад занять оприлюднено
на офіційному сайті Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/rozklad). Переважна більшість інформації знаходиться у вільному доступі, але до розкладу занять
аспірантів першого року денної форми навчання по загальним дисциплінам доступ обмежено
(http://asu1.knu.edu.ua/login). Заняття під час карантинних обмежень проводились переважно дистанційно за
допомогою Google Classroom та Zoom.

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

Основна інформація, що відноситься до освітньої програми та її освітніх компонентів наведена на офіційному сайті
кафедри гірничих машин і обладнання КНУ (https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd), завдяки чому здобувачі можуть
ознайомитися зі змістом навчальної програми, її цілями, освітніми компонентами, силабусами вибіркових
дисциплін, рекомендованою літературою, порядком та критеріями оцінювання.

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

Проведення науково-дослідної роботи за темою дослідження, згідно з наданими індивідуальними планами
здобувачів освіти, відбувається усі чотири роки навчання. При цьому, участь аспірантів в науковій роботі
регламентована Положенням про наукову діяльність науково-педагогічних працівників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf). За останні роки кафедра гірничих машин і обладнання (зі слів
керівника науково-дослідної частини, д.т.н., проф. Бровко Д.В.) не подавала проекти на участь у конкурсах на
гранди та державне фінансування. Участь аспірантів (лише одного з чотирьох), гаранта та викладачів кафедри ГМО
обмежувалася інноваційними (безоплатними) науково-дослідними темами (остання РК№ 0116U001834 «Розробка
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занурних пневмоударників підвищеної ефективності» закінчилась у 2019 році). Здобувачі освіти приймають участь
в наукових та науково-технічних семінарах і конференціях. Та має місце диспропорція. Так аспірантка Шепеленко
М.І. (керівник проф. Засельський В.Й.) за 4 роки прийняла участь у 5 конференціях за темою дисертації, аспірант
Крадожон С.О. (керівник проф. Замицький О.В.) за 3 роки у 4, а аспірант Ощепков В.С. (керівник доц. Хруцький
А.О.) – за 4 роки не прийняв участь у жодній, хоча в індивідуальному плані відзначається щорічне виконання цього
пункту.

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

Оновлення змісту як самої ОНП, так і її освітніх компонент відбувається на основі результатів анкетування
стейкхолдерів: здобувачів освіти та побажань науково-педагогічних працівників (після їх участі у наукових заходах
та стажуваннях, або проходження підвищення кваліфікації). Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається
згідно до Положення про організацію освітнього процесу в КНУ (http://surl.li/agryc). ЕГ встановила, що
періодичність оновлення викладачами змісту ОК на основі найновіших досягнень і сучасних практик становить раз
на 1...2 роки (на кафедрі гірничих машин та обладнання останній раз у лютому 2020 року, наприклад, дисципліни
«Аналітична механіка та міцність машин» http://surl.li/agrwg (проф. Громадський А.С.), «Сучасні методи
оптимізації параметрів, робочих процесів і структури гірничого устаткування» http://surl.li/agrwd (зав. каф.
Хруцький А.О.). Пропозиції, які надано викладачами та іншими стейкхолдерами обговорюють і зміни затверджують
на засіданні кафедри, раді факультету та у групі з забезпечення якості за освітньою програмою (підтверджено
зустрічами з фокус-групами та наданими матеріалами).

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

В Криворізькому національному університеті приділяється увага інтернаціоналізації навчання, викладання та
науковим дослідженням. Це участь у проектах: HETES, CYBPHYS, UTTERLY (http://doir.knu.edu.ua/проекти/),
програмах обміну та стипендіях (https://bit.ly/3C3QnXB), міжнародних стажуваннях (https://bit.ly/3EcbYPp). Але, як
з’ясувала ЕГ на зустрічах з фокус-групами, гарант, викладачі і аспіранти кафедри гірничих машин і обладнання
(окрім доц. Громадського В.А., який пройшов стажування у 2019-2020 роках у WSL (м. Ченстохова, Польща,
сертифікат № KPK 20/02/93 від 01.02.2020 р.) не приймають безпосередньої участі у міжнародних проектах та
заходах. ЕГ відзначає відсутність інформації гаранта та викладачів кафедри ГМО про будь-які наукові публікації на
особистих сторінках orcid (наприклад https://orcid.org/0000-0003-2676-9734, https://orcid.org/0000-0002-8113-
6369, https://orcid.org/0000-0002-9332-1748).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання та викладання за ОНП в цілому, та за її окремими освітніми компонентами, відповідають
принципам академічної свободи та студентоцентрованому підходу. Здобувачі освіти мають право самостійно
обирати тематику досліджень та наукового керівника і формувати індивідуальну траєкторію навчання за рахунок
вибору дисциплін вибіркового блоку. Мотивовані керівниками здобувачі освіти приймають участь в наукових та
науково-технічних семінарах і конференціях та демонструють відмінні результати.

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

Після 2019 року має місце низька активність та результативність науково-дослідної роботи на кафедрі гірничих
машин і обладнання, відповідальної за реалізацію ОП. 1. За час дії ОНП має місце відсутність у гаранта та
викладацького складу кафедри, відповідальної за реалізацію ОП, наукових досліджень пов’язаних з
інтернаціоналізацією навчання. Рекомендуємо мотивувати викладачів кафедри ГМО до активізації науково-
дослідної роботи та участі в міжнародних проектах і заходах Неправдива інформація про виконання індивідуального
плану аспіранта Ощепкова В.С. (керівник доц. Хруцький А.О.). Покращити рівень доброчесності при заповненні
індивідуальних планів аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Через аналіз сильних і слабких сторін, встановлено, що ОНП повністю відповідає вимогам підкритеріїв 4.1, 4.2 та 4.4
Критерію 4. Наявні недоліки, щодо вимог підкритеріїв 4.3 та 4.5 Критерію 4, які полягають у недостатньому рівні
науково-дослідної роботи та відсутності інтернаціоналізації навчання викладачами та аспірантами кафедри
гірничих машин і обладнання.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Згідно з положення «Про організацію освітнього процесу в КНУ» в якому прописані види проведення контрольних
заходів п. 4.5, та критерії оцінювання здобувачів п. 4.6 та яке знаходиться на сайті ЗВО у вільному доступі за
посиланням: (https://bit.ly/3nkOq51 ). Освітня програма є у відкритому доступі, та знаходиться за посиланням:
(https://bit.ly/3BW7rP6 ), також на сайті ЗВО знаходиться перелік дисциплін ОП (https://bit.ly/3tIkqBj ) разом з
силабусами та програмою ОК. Під час зустрічі з експертною групою здобувачі за даною ОП, а саме, здобувач 3 курсу
Крадожон С.О. підтвердили, що обізнані щодо інформації проведення контрольних заходів та про критерії
оцінювання. Здобувач Ощепков В.С. підтвердив проведення анкетування здобувачів щодо якості викладання ОК за
цією ОП. Інформація здобувачам доноситься викладачами на перших заняттях. Загалом, експертна група вважає,
що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ОП є зрозумілими, чіткими та вчасно доносяться
до відома здобувачів.

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

Форма атестації у ЗВО регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ», яка знаходиться
за посиланням на сайті ЗВО: (https://bit.ly/3zWcdeV ), де у розділі 4 п.4.2 регламентовані форми та види навчальних
занять. Вище зазначене положення відповідає вимогам відповідного стандарту, який знаходиться за посиланням
(https://bit.ly/2Xvluwn). Під час проведення онлайн зустрічей зі здобувачами, здобувачі підтвердили, що за цією ОП
в кінці кожного семестру згідно з індивідуальним планом повинні звітувати на кафедрі про проведену роботу.

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

У ЗВО правила проведення контрольних заходів регламентуються «Положення про організацію ОП у КНУ»
(https://bit.ly/3zWcdeV ) де у розділі 4.5 прописані правила проведення контрольних заходів. За цією ОНП
контрольні заходи проводяться за допомогою екзаменів та заліків, під час виникнення суперечностей здобувач має
можливість звернутися до керівника структурного підрозділу, який створює відповідну екзаменаційну комісію, яка
повторно оцінює здобувача. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за ОНП випадків оскарження
процедури та результатів проведення контрольних заходів не було. Регулювання конфліктних ситуацій та кількість
повторної здачі ОК регламентує положення «про врегулювання конфліктних ситуацій у КНУ»:
(https://bit.ly/3BXQzr7 ). Під час зустрічі з фокус-групою здобувачів та представниками студентського
самоврядування здобувачі підтвердили, обізнаність порядку дій у випадку конфліктних ситуацій з НПП та його
врегулювання. Було визначено обізнаність здобувачів з вищезазначеними положеннями, також голова ради
студентського самоврядування, гарант ОП та здобувачі запевнили, що конфліктних ситуацій між здобувачами та
НПП за час навчання не виникало.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
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Експертна група встановила, що у ЗВО академічна доброчесність регламентована «Кодексом Академічної
Доброчесності Криворізького Національного Університету», який розміщено на сайті ЗВО за посиланням:
(https://bit.ly/3zbbXHX ), в якому у розділі 5 прописана відповідальність за порушення академічної доброчесності.
Також здобувачі вищої освіти підписують декларацію про дотримання академічної доброчесності. Для запобігання
академічного плагіату, ЗВО використовує таке програмне забезпечення, як: AntiPlagiarism та Unicheck. ЕГ було
підтверджено використання цього програмного забезпечення здобувачами та завідувачем відділу аспірантури О.В.
Демчишиною. Під час зустрічі зі студентською радою та науковим товариством голова ради молодих вчених Палмар
А.Ю. підтвердила про проведення інформування здобувачів цієї ОП щодо академічної доброчесності. Під час
зустрічі з фокус-групою здобувачів ЕГ пересвідчилась, що здобувачі у достатній мірі обізнані щодо академічної
доброчесності та перевірки робіт на антиплагіат, але потребують більшої кількості проведення консультацій. У ході
роботи ЕГ було засвідчено невідповідність інформації наданої в індивідальному плані здобувача Ощепкова В.С. з
дійсністю.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Експертною групою було встановлено, що у ЗВО положення щодо проведення контрольних заходів та критерії
оцінювання є зрозумілими, чіткими та знаходяться у вільному доступі на офіційній веб сторінці ЗВО. Правила
контрольних заходів регулюються відповідними положеннями та є у вільному доступі для всіх учасників освітнього
процесу.

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

Під час роботи ЕГ з фокус групами було підтверджено у дотриманні академічної доброчесності за цією ОП. Як
рекомендацією є: збільшити кількість заходів поширення інформації про дотримання академічної доброчесності за
допомогою проведення онлайн лекцій; посилити контроль з боку керівництва за дотриманням академічної
доброчесності НПП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Було встановлено, що критерії оцінювання та форми контрольних заходів оцінювання здобувачів ОП є зрозумілими
та дозволяють встановити результати досягнень здобувачів. Учасники освітнього процесу проінформовані про
стандарти та політику ЗВО щодо академічної доброчесності. Аналізуючи наведені факти, експертною групою
встановлено, що ОП в достатній мірі відповідає вимогам Критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Відповідність кваліфікації викладачів, задіяних в реалізації ОНП, для досягнення здобувачами освіти визначених
цілей та програмних результатів навчання за певними освітніми компонентами підтверджується дипломами про
вищу освіту, науковими ступенями та вченими званнями, наявністю публікацій в виданнях, що індексуються
наукометричними базами SCOPUS та Web of Science за тематикою освітньої компоненти (структурний підрозділ,
відповідальний за реалізацію ОП, відповідає частково), проходженням підвищення кваліфікації. ЕГ встановлено,
що викладачі освітніх компонент відповідають академічній та професійній діяльності в розрізі досягнення
здобувачами освіти цілей та програмних результатів, визначених ОНП (отриманні знання і навички дозволяють
цілеспрямованим аспірантам (Шепеленко М.І., Крадожон С.О.) успішно працювати над дисертацією за обраними
темами). ЕГ відзначає низьку присутність гаранта та викладачів кафедри ГМО у міжнародному науково-дослідному
інформаційному просторі. Наприклад у гаранта (проф. Горбачов Ю.Г. ) відсутні публікації, що індексуються
наукометричними базами SCOPUS та Web of Science за час дії ОНП, і h-індекс на 16.01.2021 р.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедури конкурсного добору викладачів регламентовані Положенням про порядок проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf) та Положенням про атестацію педагогічних працівників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/22.pdf). Процедура конкурсного д о б о р у в р а х о в у є професіоналізм
викладачів, через подання на конкурс (відповідно до наведених Положень) списку наукових праць та винаходів за
період науково-педагогічної діяльності та копій документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом
останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України
документи). Але, ЕГ відзначає, що в КНУ відбувається розподіл вакантних посад аспірантів і старших викладачів, як
додаткове навантаження «до проведення конкурсу на заміщення зазначеної посади в установленому порядку». Має
місце розподіл посад асистентів та ст. викладачів серед професорів та доцентів (відповідно до наданих наказів КНУ).
Так, наприклад, відповідно до за записів у формі КФ-3 та індивідуальним планам, гарант освітньої програми
професор кафедри ГМО Горбачов Ю.Г. у 2019-2020 н.р. працював ще на 0,5 ставки асистента цієї ж кафедри,
доценти Хруцький А.О., Громадський мл. В.А. та Громадський ст. В.А. – додатково на 0,5 ставки старшого викладача
кожний. У 2020-2021 н.р. професор Горбачов Ю.Г. та Громадський ст. В.А. додатково кожний працювали на 0,25
ставки старшого викладача. Конкурс на ці посади протягом навчального року не проводився (накази КНУ на
обраних за конкурсом саме на ці посади надано не було). Це, на думку ЕГ, є перешкодою для залучення до
аудиторних занять та, взагалі, до навчального процесу з оплатою праці професіоналів-практиків і сторонніх
фахівців. Так проф. Засельський В.Й.(науковий керівник аспіранта Шепеленко М.І.). виконує свої обов'язки
безкоштовно, без працевлаштування. Крім того, такий розподіл посад асистентів, не дозволяє залучати аспірантів до
проведення аудиторних занять, і отримувати повноцінний педагогічний досвід.

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

Залучення роботодавців до організації освітнього процесу за ОНП відбувається у вигляді співробітництва через
договори про науково-технічну співпрацю (https://gmo.knu.edu.ua/corp), за якими роботодавці залучені до
організації спільних наукових досліджень та безкоштовного надання лабораторної бази для проведення
експериментальних досліджень за темами дисертаційних робіт здобувачів освіти (наприклад: аспірант Шепеленко
М.І. в ТОВ «КВШМ» (м. Кривий Ріг), аспірант Крадожон С.О. в ПАТ "ПівдГЗК" (м. Кривий Ріг). Співробітники
підприємств особисто підтвердили, що безкоштовно надають консультативну допомогу аспірантам: директор ТОВ
«КВШМ» Учитель С.О. консультує Шепеленко М.І., головний механік ПАТ «Південний ГЗК» Мартиненко А.В. –
Крадожона С.О.

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

Під час роботи ЕГ встановлено, що представники професіоналів-практиків безпосередньо не залучаються до
проведення аудиторних занять. (за результатами зустрічей та наданих документів). Проте, як з'ясувалося під час
зустрічей, представники роботодавців зацікавленість у такій формі співпраці.

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

КНУ сприяє професійному розвитку викладачів переважно через співпрацю із іншими закладами вищої освіти,
організаціями та підприємствами галузі. Усі викладачі, що забезпечують реалізацію ОНП, пройшли підвищення
кваліфікації з дотриманням вимог Положенням про професійний розвиток науково-педагогічних працівників
Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf). Наприклад гарант ОП
проф. Горбачов Ю.Г. з 10.02.2020р. по 10.03.2020р., а проф. Громадський А.С. з 13.11.2018 по 13.12.2018, . проходили
стажування в ПАТ Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут гірничого машинобудування» (ЕГ
надано накази, звіти). Зав . каф. ГМО, доц. Хруцький А.О. з 09.03.2021 року до 24.09.2024 року в Центральному
інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» РІАПН України для категорії
«Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів» (ЕГ надано наказ).
Слід відмітити, що на кафедрі ГМО спостерігається міжнародна практика підвищення кваліфікації викладачів.
Доцент кафедри гірничих машин і обладнання (не залучений до викладання за ОНП) Громадський В.А. з 01.11.2019
року по 01.02.2020 року пройшов стажування у WSL (м. Ченстохова, Польща) за європейською освітньою
програмою «The Innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Engineering Practice»
(Mechanical Engineering) та отримав сертифікат № KPK 20/02/93 від 01.02.2020 р.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В університеті працюють за Колективним договором на 2017-2021 р.р.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/108.pdf) та Положенням про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ "Криворізький
національний університет" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf). За період дії ОНП відзначені: проф.
Замицький О.В. (нагороджений Грамотою виконкому Криворізької міської ради (рішення виконкому міської ради
№ 414 від 04.10.2017 р.), протягом 2020 р. двічі преміювався у КНУ у розмірі посадового окладу зав. каф., доц.
Хруцький А.О. – преміювався у КНУ (наказ № 128-ка від 14.07.2020 р.). На зустрічі ЕГ із представниками
допоміжних сервісних підрозділів головний бухгалтер Назарова Г.В. відзначила, що викладачі університету
отримують доплати за звання, науковий ступінь та вислугу років (як штатні так і сумісники). ЕГ встановлено, що
через використання практики додаткового навантаження в КНУ є можливість не виконувати вимоги Наказу МОН
України № 557 від 26.09.2005 р., щодо доплат за звання та науковий ступінь. Так, наприклад, гарант ОП проф.
Горбачов Ю.Г. в 2019-2020 н.р., обіймаючи посаду професора, за виконання додаткового навантаження 0,5 ставки
асистента не отримував доплату за науковий ступінь (лише 2975 грн. + 30%, відповідно до наказу). Загальне
навантаження проф. Горбачова Ю.Г. в 2019-2020 н.р., (за індивідуальним планом- ставка професора + 0,5 ставки
асистента) склало 3663 години (заплановано і виконано). ЕГ визначає, що така ситуація стримує розвиток
викладацької майстерності. ЕГ звертає увагу на відсутність рейтингування викладачів в КНУ, що не стимулює
розвиток викладацької майстерності викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Дипломи про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання викладачів, задіяних в реалізації ОНП, відповідають
досягненню здобувачами освіти визначених цілей та програмних результатів навчання. Викладачі мають право
самостійно обирати напрямки розвитку, вдосконалення своєї майстерності та місця реалізації професійного
зростання. ЗВО ефективно залучає роботодавців з їхньою матеріально-технічну базою до консультацій і проведення
досліджень аспірантів на безоплатній основі.

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

Кваліфікацію викладача потрібно підтверджувати у міжнародному науково-дослідному інформаційному просторі.
гаранту та викладачам ОК циклу професійної підготовки потрібно звернути увагу на збільшення кількості
публікацій, особливо у виданнях, що індексуються наукометричними базами SCOPUS та Web of Science, і змінити
ставлення до присутності у реєстрах ідентифікаторів вчених. ЕГ рекомендує відмовитись від практики “додаткового
навантаження ” і проводити конкурсний відбір на вакантні посади. Це дозволить, омолодити кадровий склад і
залучити професіоналів-практиків і сторонніх фахівців до аудиторних занять. ЕГ з метою покращення педагогічної
підготовки аспірантів, рекомендує залучати останніх до навчального процесу на посадах асистентів. З метою
покращення розвитку викладацької майстерності ЕГ рекомендує ввести рейтингування викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Підкритерії 6.3 та 6.5 Критерію 6 зауважень не мають. Підкритерії 6.1, 6.2 та. 6.6 Критерію 6 мають зауваження
через низьку присутність гаранта та викладачів кафедри ГМО у міжнародному науково-дослідному інформаційному
просторі,. непрозоре заміщення вакантних посад асистентів та старших викладачів, відсутність рейтингування
викладачів. Підкритерій 6.4 Критерію 6 не відповідає вимогам. За ОНП заклад вищої освіти не залучає до
аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

Сторінка 16



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

Освітня програма 133 «Галузеве машинобудування» Криворізького національного університету має добру
матеріально-технічну базу яка містить: 6 лабораторій, комп’ютерний клас, де здобувачі можуть проводити
дослідження та працювати над дисертаційною роботою. Здобувачі за цією ОНП мають можливість вільного доступу
до загальної інфраструктури ЗВО. Так в бібліотеці можуть безоплатно користуватися науково-технічною
літературою та замовляти літературу з бібліотеки Вернадського. Для зручності користування, бібліотека має 6
відділень, які розташовані у різних корпусах КНУ. З метою фізичного розвитку здобувачі мають доступ до
спортивної інфраструктури університету (сучасний універсальний спортивний зал для ігрових видів спорту, стадіон,
спортивні зали з боротьби, важкої атлетики, тощо). ЗВО має гарні зв’язки з роботодавцями, що сприяло
виникненню сучасної лабораторії Simens в якій здобувачі також можуть проводити свої дослідження та кімнати
матері та дитини. Для роботи над дисертаційним дослідженням здобувачі можуть використовувати ліцензійне
програмне забезпечення SolidWorks. Під час онлайн зустрічі з ЕГ здобувачі підтвердили задоволеність матеріально-
технічною базою та можливість безоплатного використання МТБ, а під час зустрічі з роботодавцями Кассір С.Г. та
Мартиненко А.В. підтвердили підтвердили співпрацю з здобувачами у якості консультування у напрямі
дисертаційного дослідження. Ознайомлення ЕГ з навчально-методичним забезпеченням освітньої програми, а саме
освітньо-професійною програмою, навчальними планами, робочими програмами з усіх навчальних дисциплін
навчального плану, програмою практичної підготовки, методичними матеріалами для проведення підсумкової
атестації здобувачів вищої освіти, показало загалом достатній рівень матеріально-технічної бази за цією ОП.

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

Під час проведення онлайн зустрічей з фокус групою здобувачів та НПП експертна група впевнилась у вільному та
безоплатному доступі учасників навчального процесу до лабораторій та комп’ютерних класів та іншої матеріально-
технічної бази ЗВО.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Експертна група впевнилась, що інфраструктура «Криворізького національного університету» є безпечною для
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. На зустрічах зі здобувачами та студентським самоврядуванням було
визначено, що всі учасники освітнього процесу мають рівні права у задоволенні та інтересів. Здобувач Шепеленко
М.І. та Ощепков В.С. підтвердили надання ЗВО вільного доступу до лабораторій, комп’ютерних класів тощо. З
онлайн зустрічей та відео презентації МТБ розміщеної на веб сайті ЗВО: (https://bit.ly/3z7hZcd),
(https://bit.ly/3nnHbZZ) ЕГ впевнилась, що санітарно-технічний стан приміщень, навчально-лабораторних
аудиторій, відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації, в них забезпечується необхідний тепловий,
санітарний та протипожежний режим. Під час зустрічі фокус-групи зі здобувачами, було підтверджено обізнаність
здобувачів про роботу психологічної служби.

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

Основними підрозділами, які забезпечують підтримку здобувачів під час освітнього процесу є: студентське
самоврядування, яке забезпечує здобувачів культурно-масовою, спортивною, науковою, інформаційною та
соціальною підтримкою та працює у відповідності «Положення про організацію ОП у КНУ» (https://bit.ly/3zWcdeV
), ЕГ підтверджено наявне проведення студентською радою та науковим товариством різноманітних заходів, які
забезпечують соціальну підтримку здобувачів, так наприклад проведення турнірів з шахів, фестивалі, тощо.
Підтвердження проведення яких знаходиться на офіційних сторінках соціальних мереж ЗВО
(https://instagram.com/knu_kr_official_page?utm_medium=copy_link). Директор бібліотеки Баскакова С.О. та
здобувач Шепеленко М.І. підтвердили вільний доступ на теренах ЗВО до наступних міжнародних інформаційних
ресурсів, зокрема: GoogleScholar, ORCID, Scopus. Під час карантинних умов здобувачі зазначили проведення онлайн
консультацій з НПП та на зустрічі з представниками відділів ЗВО психолог відділу психологічної підтримки
Тарасова О.В. зазначила проведення консультацій у різних формах, як на базі ЗВО так і у онлайн форматі за
допомогою програмного забезпечення Google Meet під час карантинних умов.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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Експертною групою було зазначено, що на ОП 133 «Галузеве машинобудування» не навчаються особи з особливими
потребами. Порядок організації доступу до інфраструктури ЗВО та навчання осіб з особливими потребами
регулюється наказом про супровід осіб з особливими потребами: (https://bit.ly/3E4DfDk ). Здобувачі вищої освіти
підтвердили наявність вільної комунікації з НПП із використанням соцмереж, месенджерів та інших засобів. Під час
огляду МТБ ЕГ було підтверджено наявність допоміжних засобів для реалізації прав з обмеженими можливостями у
ЗВО.

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

Під час проведення онлайн зустрічей, ЕГ впевнилась, що вирішення конфліктних ситуацій регулюється згідно
положення «Про врегулювання конфліктних ситуацій в КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/121.pdf),
згідно якого під час виникнення конфліктних ситуацій здобувач звертається до керівника структурного підрозділу,
або, якщо вирішення конфлікту неможливо, звертається до ректорату та створюється відповідна комісія. За
результатами дистанційних зустрічей із здобувачами вищої освіти та представниками сентського самоврядування
ЕГ не було виявлено фактів наявності конфліктних ситуацій. В процесі зустрічей учасники освітнього процесу
розповіли про процедуру дій у випадку виникнення конфліктних ситуацій з викладацьким складом. А на веб-сайті
ЗВО у вільному доступі розміщені положення «Антикорупційна програма»: (https://bit.ly/3vOoIad), положення
«Про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб»:
(https://bit.ly/2RiOEf9 ) та (https://bit.ly/3cdKRHg).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами ОП є: 1. Достатня матеріально-технічна база, 2. Наявність безоплатного доступу усіх учасників
освітнього процесу до ресурсів ЗВО. 3. Безпечне освітнє середовище, 4. Достатні умови для реалізації права на освіту
осіб з особливими освітніми потребами.

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

Як рекомендації ЕГ відмічає: 1. Оновлення обладнання лабораторій кафедри гірничих машин, з метою надання
здобувачам можливості проведення досліджень на високому рівні. 2 Приведення загального вигляду стендів
кафедри у відповідність до Закону про мову.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Під час онлайн зустрічей ЕГ впевнилась у належній матеріально-технічній базі, наявності комп'ютерних класів та
лабораторій з працюючими установками. Усі учасники освітнього процесу мають рівний доступ до інфраструктури,
створені безпечні для життя умови. Здобувачі вищої освіти проінформовані про процедуру дій у випадку
виникнення конфліктних ситуацій. Виходячи із комплексного аналізу викладеної інформації та підтверджуючих її
фактів, в підсумку, можна зробити висновок щодо відповідності ОП Критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Центр забезпечення якості вищої освіти було створено у 2019 році з метою забезпечення внутрішнього контролю
якості освітнього процесу в Університеті. (https://bit.ly/2XckSMh). Положення про Центр забезпечення якості вищої
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освіти затверджено Протоколом засідання Вченої ради Криворізького національного університету від 26.01.2021 №
6, та введено в дію наказом ректора Криворізького національного університету від 27.01.2021 №27. Перегляд ОНП
здійснюється щонайменше 1 раз у терміни її дії і не пізніше ніж за 1 семестр до її завершення, процедуру розроблено
таким чином, щоб надати можливість як відкритого доступу до внесення пропозицій до ОНП, так і моніторингу
усіма бажаючими стейкхолдерами динаміки її перегляду та внесення змін . Для анкетування аспірантів, з метою
встановлення оцінки якості викладання та аналізу організації навчання в аспірантурі, використовувалися друковані
анкети, що є гарною практикою. Копії анкет були надані ЕГ через електронний кабінет. Сайт Центру забезпечення
якості вищої освіти містить розділ «Тематичні анкети», але не час роботи ЕК анкетування не проводились
(https://bit.ly/3E7b6M1). З проведених бесід зі стейкхолдерами ЕГ встановлено, що аспіранти та роботодавці
періодично запрошуються на засідання кафедри, з метою обговорення пропозицій для удосконалення ОНП. Сайт
Центру забезпечення якості вищої освіти містить розділ «Пропозиції щодо внесення змін до освітніх програм» із
можливістю надати заявку пропозиції з покращення ОП, відомості про отримані пропозиції (1 пропозиція з
покращення ОНП, що акредитується) та внесені зміни (відомості з покращення ОНП, що акредитується, відсутні)
(https://bit.ly/2XeU1P0). Останній раз зміни до ОНП «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти було затверджено Вченою радою КНУ (протокол № 7 від 14.05.2020 р.) та введені в дію наказом
ректора № 163 від 15.05.2020 р.

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.

Здобувачі вищої освіти безпосередньо (підтверджено під час зустрічей ЕГ із здобувачами) та через органи
студентського самоврядування (підтверджено під час зустрічі з представниками студентського самоврядування та
ради молодих вчених) 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. (підтверджено під час зустрічей із здобувачами). Загалом інформацію про внутрішнє забезпечення якості
вищої освіти здобувачі отримують від гаранта, завідувача кафедри, через органи студентського самоврядування та
від представників Центру забезпечення якості вищої освіти ЗВО. При проведенні дистанційної експертизи було
встановлено, що у КНУ реалізується право здобувачів вносити пропозиції та зауваження до ОНП.
(https://bit.ly/3EaeWUx). У бесіді зі здобувачами ЕГ переконались, що вони інформовані про можливість внесення
своїх пропозицій до ОНП, приймали участь у обговоренні ОП, але конкретних пропозицій не надавали.

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

КНУ давно та досить потужно співпрацює з представниками гірничодобувної промисловості та науково-дослідними
і науково-виробничими підприємствами Криворіжжя (наприклад: ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ
«КриворіжНДПІрудмаш», НДІ безпеки праці та екології у гірничорудній та металургійній промисловості, ТОВ
«КВШМ» та ін.). Представники вище згаданих підприємств долучаються до процесів перегляду та моніторингу на
засіданнях кафедри, в період рецензування ОНП та під час проведення наукових семінарів і конференцій, про що
особисто повідомили ЕГ. ЕГ надані електронні копії друкованих анкет опитування представників роботодавців.

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

За ОНП, що акредитується, випускників ще не було. На сторінці кафедри ГМО у розділі “Аспірантура” наведено
неповний список аспірантів минулих років цієї кафедри з інформацією про місце їх роботи
(https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd). Системну практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників освітньої програми в КНУ ЕГ не виявила.

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

дійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладається на співпрацю Центру забезпечення
якості вищої освіти, відділу аспірантури та випускових кафедр. В ході проведення дистанційної експертизи ЕГ
з’ясовано, що ЗВО проводило анкетування здобувачів, щодо основних питань внутрішньої системи забезпечення
якості вищої освіти. На відповідній сторінці Центр забезпечення якості вищої освіти розміщені типові анкети
(https://bit.ly/3tAEllx). Дана ОНП з 2016 року має одну редакцію зі змінами. Зі слів Гаранта зміни пов’язані з
урахуванням наданих пропозицій та змінами у робочій групі.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація ОНП «Галузеве машинобудування» за 3 рівнем в КНУ є первинною. Але в КНУ пройшли експертизи 14
ОП (шість за ОКР доктор філософії, п’ять за ОКР магістр та три за ОКР бакалавр). В ЗВО впроваджуються заходи з
подальшого вдосконалення ОП (надані ЕГ), що свідчить про реагування ЗВО на зауваження попередніх експертиз.
Але зауваження попередніх експертиз (справа № 0231/АС-21, 136 Металургія) залишились без відповідної уваги: 1.
«Структурні підрозділи КНУ систематично не оновлюють інформацію на своїх сторінках соціальних мереж». Так
сторінка історії кафедри гірничих машин та обладнання на офіційному сайті університету (Факультети/ Факультет
механічної інженерії та транспорту / Структура) не оновлювалася що менше 2 роки (останній раз, ще за
попереднього завідувача кафедри) (https://bit.ly/38ZCRYy), а посилання на сторінку завідуючого кафедри не
працює. Хоча, слід зазначити, сторінка історії кафедри гірничих машин має посилання на іншу сторінку з
відповідною інформацією (https://gmo.knu.edu.ua). 2. «Низька залученість здобувачів ВО до міжнародної
співпраці». Відповідає сучасній ситуації. 3. «Здобувачі не залучаються до виконання різноманітних договорів з
оплатою». Ситуація не змінилася. ЕГ може зробити висновок, що Центр забезпечення якості вищої освіти не повною
мірою може впливати на розв’язання проблем, які виявлено під час попередніх акредитацій.

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

За культуру якості в КНУ відповідає Центр забезпечення якості вищої освіти (https://bit.ly/2YLY8Tv). До процедур
внутрішнього забезпечення якості ОНП залучені як випускові кафедри, так і кафедри, що забезпечують викладання
окремих компонентів ОНП, студентське самоврядування, здобувачі та безпосередньо роботодавці, що є досить
гарною практикою. Наприклад: аспіранти та НПП проходять анкетування з визначення якості даної ОНП;
роботодавці та здобувачі запрошуються для обговорення ОНП на засідання кафедри. ЕГ під час проведення
дистанційної експертизи відмітила доброзичливу та безконфліктну атмосферу. Аспіранти здійснюють свою
дослідницьку діяльність в колі професіоналів, освітнє середовище є відкритим і комфортним.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Досить широке представництво залучених роботодавців. Роботодавці регіону, мають велику зацікавленість у
випускниках даної ОНП. В КНУ аспіранти входять до Ради молодих вчених. 3ВО приділяє значну увагу
розробленню дорадчих нормативно-правових документів для регулювання механізму та процедур формування й
оцінювання системи внутрішнього забезпечення якості ОНП.

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

ЗВО реагує, але не повною мірою виправляє зауваження попередніх акредитацій. Це, в першу чергу, стосується
залучення здобувачів ВО до міжнародної співпраці та до виконання різноманітних договорів з оплатою.
Рекомендуємо Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ виявити причини, через які зауваження Національної
агенції залишаються не виправленими, та розробити план-графік для їх усунення. Керівництво університету не
приділяє належної уваги перевірці інформації на сторінках структурних підрозділів (кафедр), відповідальних за
реалізацію ОП, на офіційному сайті КНУ. Рекомендуємо створити графіки, за якими керівники КНУ перевірятимуть
сайти підлеглих підрозділів на предмет працездатності сторінок та достовірності оприлюдненої інформації.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

За результатами проведених бесід із аспірантами та представниками студентського самоврядування, роботодавцями
визначено, що аспіранти та представники студентського самоврядування КНУ, а також роботодавці беруть участь в
обговоренні всіх питань, що стосуються провадження та удосконалення ОНП. Керівництво ЗВО приділяє увагу
рекомендаціям акредитацій Національного агентства, реагує на них, але виправляє ситуацію вибірково.
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Враховуючи, що відмічені недоліки можуть бути виправлені в короткий термін, експертна комісія визначає рівень
відповідності – В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

На офіційному сайті ЗВО знаходяться у вільному доступі нормативно-правові акти, що регулюють права та
обов’язки університету, НПП та здобувачів, такі як «Статут Криворізького Національного Університету» в якому у
розділі 6. п. 6.4 прописані форми організації навчального процесу та п.6.5 – мова викладання у ЗВО та розміщений
за посиланням: (https://bit.ly/3EfhsZQ ) та «Положення про організацію освітнього процесу в КНУ» у розділі 6. п.61
прописані права та обов’язки здобувачів вищої освіти, яке знаходиться за посиланням: (https://bit.ly/3hDRGF1 ).
Академічна доброчесність у ЗВО регулюється за допомогою «Кодексу академічної доброчесності КНУ»
(https://bit.ly/3hmOKMO ). Під час проведених зустрічей, експертна група переконалась, що встановлені процедури
та права дотримуються під час реалізації ОП «Галузеве машинобудування».

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті ЗВО у відкритому доступі оприлюднений проект освітньо – професійної програми 133 «Галузеве
машинобудування», який знаходиться за посиланням: (https://bit.ly/3E4V1WV ) та який має форму опитування
щодо змісту ОНП (https://bit.ly/3hiLIsK ). На офіційному сайті ЗВО відсутня таблиця відповідності зауважень та
пропозицій ОНП 133 «Галузеве машинобудування». Під час зустрічі зі стейкхолдерами, експертна група впевнилась
у обізнаності стейкхолдерів цієї ОП у можливостях внесення зауважень та рекомендацій.

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

На офіційному сайті ЗВО оприлюднена інформація про обов’язкові дисципліни, силабуси (https://bit.ly/3E5KFWL ),
розклад занять. Під час аналізу офіційного веб-сайту ЗВО, ЕГ зазначає, що посилання на загальний розклад занять
аспірантів за загальними дисциплінами не працювало. Також на сайті розміщений банк вибіркових дисциплін
(https://bit.ly/397NIQe) але без посилань та швидкого доступу до силабусів, оприлюднені рецензії
(https://bit.ly/38TzS3B ) та результати опитування (https://bit.ly/3E2QjZZ ) стейкхолдерів, що проводяться згідно
«Положення про опитування абітурієнтів, батьків випускників КНУ та роботодавців» : (https://bit.ly/3lik0xI ). Під
час проведення онлайн зустрічей Єжов Владислав Вадимович підтвердив щодо обізнаності роботодавців про ОНП, її
цілей та змісту та проведення анкетування щодо покращення ОНП, а на зустрічі зі здобувачами ЕГ впевнилась у
обізнаності здобувачів цілей ОНП та ОК.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Як позитивні сторони слід відзначити: 1. Наявність чітких правил регулювання прав та обов’язків учасників
освітнього процесу, які відзначені у відповідних положеннях та є доступними для усіх учасників освітнього процесу.
2. Наявність проведення періодичного анкетування усіх зацікавлених сторін щодо покращення ОНП. 3. На веб сайті
ЗВО розташована достовірна інформація щодо ОП, а всі зацікавлені сторони можуть прийняти участь у її
обговоренні та оновленні за допомогою онлайн опитування.

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

Поспілкувавшись експертною групою ми вирішили рекомендувати: Навести конкретні показники якості освіти, які
бажано оприлюднити на сайті. Як недолік слід зазначити відсутність таблиці відповідності відгуків та рекомендацій
ОНП. Рекомендацією ЕГ є: Для залучення до обговорення у майбутніх покращеннях ОП більшої аудиторії
зацікавлених сторін створення та розміщення таблиці відповідності та рекомендацій на сайті ЗВО. Визначити
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періодичність перевірки сайтів ЗВО та посилити контроль дотримання цієї періодичності зі сторони керівництва
університету (На час роботи ЕГ сторінка «Розклад занять аспірантів першого року денної форми навчання по
загальним дисциплінам », не працювала»). Збільшити інформування здобувачів щодо ОК шляхом розміщення
силабусів у банку вибіркових дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО має чіткі та зрозумілі підходи з регулювання прав та обов’язків учасників освітнього процесу, наведених у
відповідних положеннях, які знаходяться на сайті ЗВО у вільному доступі. Інформація щодо ОНП «Галузеве
машинобудування» розміщена на сайті ЗВО та є актуальною, є можливість для подання рекомендацій зацікавлених
сторін шляхом анкетування.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст програми
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0
%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B8/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%
D1%80%D0%B0/%D0%9E%D0%9D%D0%9F%20133%20PhD%202020.pdf) відповідає науковим інтересам здобувачів
(інформація щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників:
https://docs.google.com/document/d/1Hbuk1XiMdRcoXcEUFexjndGBJBnS3LMT/edit?
usp=sharing&ouid=111647372999012344935&rtpof=true&sd=true), а саме меті, структурі, напрямку їх дисертаційних
досліджень та викладацькій діяльності (проходження педагогічної практики (2 кредити):
http://mlib.knu.edu.ua/course/index.php?categoryid=371). ОНП чітко структурована відповідно до п.27 Постанови
КМУ №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у закладах вищої освіти (наукових установах)». Аспірант має обов’язковий перелік дисциплін, що відповідає
його науковим інтересам. Належний рівень англомовного академічного письма та комунікацій забезпечує Н6
«Іноземна мова для академічних та наукових цілей» (6 кредитів) Н7 «Іноземна мова наукової комунікації» (3
кредити). Набуття універсальних навичок дослідника (Н3-5) та здобуття компетентностей зі спеціальності (Н08-10)
при проведенні практичних робіт по тематиці наукового напряму здобувачів, разом з вибірковими компонентами (в
обсязі 25%) ВК забезпечують наукові інтереси здобувачів щодо власних досліджень в обсязі 12 кредитів (достатність
яких підтверджена здобувачами). Роботою з фокус-групами «Здобувачі ЗВО», «Наукові керівники» та
ознайомлення з індивідуальними планами аспірантів (Шепеленко М.І., Крадожон С.О., Ощепков В.С., Максименко
І.С.). Підтверджено відповідність ОК до їх наукових інтересів та зацікавленість у її подальшому розвитку.

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

Теми наукових досліджень здобувачів формуються згідно пріоритетних напрямків наукових досліджень ЗВО, а саме
розробки технологій раціонального природокористування (http://www.knu.edu.ua/napryamy-naukovyh-doslidzhen-
universytetu/haluzeve-mashynobuduvannya-2019-r), а, також, в рамках напрямків наукових досліджень кафедри
гірничих машин та обладнання: прогнозування розвитку гірничого обладнання, оптимізації його параметрів,
робочих процесів та конструкцій для підвищення довговічності. Незважаючи на наявність наукового напряму у
галузі гірничої вібротехніки (проф. Учитель О.Д. та проф. Засельський В.Й.) відсутнім є план розвитку наукової
школи з галузевого машинобудування в ЗВО. Відсутність достатньої фінансової підтримки та заохочення
перспективних молодих науковців залишатись в університеті, призводить до того, що випускники ОНП планують
працевлаштування поза межами ЗВО, а це утруднює системний її розвиток. Аналіз матеріалів на сайті КНУ, наданих
документів та зустрічі з фокус-групами стейкхолдерів дозволив ЕГ дійти висновку, що наукова діяльність аспірантів
є дотичною науковій діяльності та кваліфікації керівників
https://docs.google.com/document/d/1Hbuk1XiMdRcoXcEUFexjndGBJBnS3LMT/edit?
usp=sharing&ouid=111647372999012344935&rtpof=true&sd=true). Так, тема дисертаційного дослідження здобувача
четвертого року навчання Шепеленко М.І. «Вдосконалення технічної системи «змішувач-конвеєр» в питаннях
оптимізації кінцевої обробки шихтових матеріалів» є пов’язаною з напрямком досліджень наукового керівника –
д.т.н., проф. Засельського В.Й. в напрямку розробки вібраційних машин для якісної підготовки сировини та
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шихтових матеріалів в технологічних процесах гірничо-металургійної галузі (статті в виданнях Scopus, патент) і є
продовженням напрацювань керівника (співавтор монографії «Удосконалення технології та обладнання
агломераційного виробництва» (Кривий Ріг, 2018), керівник 2 захищених дисертацій зі спеціальності 05.05.08 –
Машини для металургійного виробництва). Тема дис. дослідження здобувача третього року навчання Крадожона
С.О. «Обґрунтування і вибір параметрів системи для сушки тонкодисперсних матеріалів впливом змінного
електричного струму», науковий керівник – д.т.н., проф. Замицький О.В. є автором наукових праць за цією
тематикою, профіль у Scopus (ID 6504260402), продовжує тематику кандидатської дисертації керівника. Тема
дисертаційного дослідження здобувача першого року навчання Максименко І.С. «Обґрунтування витрат палива
кар’єрних авто-самоскидів з електромеханічною трансмісією в глибоких кар’єрах», науковий керівник – д.т.н., проф.
Монастирський Ю.А. є близькою до тематики докторської дисертації керівника (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe), а також його наукових праць, профіль у Scopus (ID 6504260402). Тема роботи
здобувача Ощепкова В.С. (керівник к.т.н., доц. Хруцький А.О.) корелює з монографією та статтями наукового
керівника (https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=2AnXumYAAAAJ).

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

Для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів ЗВО створено
наступні можливості: видаються наукові фахові журнали (група Б) збірник «Вісник Криворізького національного
університету» (дата включення 11.07.2019р., http://visnykknu.com.ua/ua/homeua/) та «Гірничий вісник» (дата
включення 17.03.2020р., http://iomining.in.ua/ua/homeua/), які є фаховими за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування в яких публікації аспірантів є безкоштовними; роботою з фокус-групами «Академічний
персонал» та «Здобувачі ВО» підтверджено оплату витрат здобувачів за участь у публікаціях у журналах, що
індексуються в міжнародних базах даних; діє Рада молодих вчених КНУ (http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-
vchenyh) та Науково-дослідна частина (http://www.knu.edu.ua/naukova-struktura-universytetu/naukovo-doslidna-
chastyna), які безпосередньо консультують та допомагають в організації досліджень (підтверджено фокус-групою
«Студентське самоврядування» та «Здобувачі ВО»); забезпечено доступ до робочих програм та силабусів
(https://gmo.knu.edu.ua/Learn/phd) та методичних матеріалів освітніх компонентів за ОНП у бібліотеці ЗВО
(http://lib.knu.edu.ua/), на сайті освітнього порталу на базі Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/), репозиторії КНУ
(http://ds.knu.edu.ua/); діють 18 науково-дослідних, проблемних, мультимедійних лабораторій, центрів
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%
D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-
%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%
BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97.pdf), проводяться конференції на базі ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/konferencii) та до 15.05.2021 р. діяла спеціалізована вчена рада Д 09.052.03
(http://www.knu.edu.ua/specializovani-vcheni-rady/specializovana-vchena-rada-d-09-052-03), членом якої є професор
Громадський А.С. викладач ОК Н8 Аналітична механіка та міцність машин.

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

Міжнародне співробітництво КНУ проводить у відповідності з меморандумами та договорами про співпрацю з 61
установами - партнерами. Науковці Університету беруть участь у програмах: HETES 543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-
TEMPUS-JPCR (HIGHER ENGINEERING TRAINING FOR ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE INDUSTRIAL
DEVELOPMENT); CYBPHYS 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP (Розвиток практично орієнтованого
студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем / 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-
CBHE-JP); UTTERLY 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Центри сертифікації викладачів: інноваційні
підходи до досконалості викладання / 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Здобувачі мають доступ до
останніх міжнародних наукових досягнень академічної спільноти через БД Web of Science та Scopus. Інформацію про
наукові заходи, семінари, тренінги здобувачі своєчасно отримують на сторінці сайту ЗВО (http://www.knu.edu.ua/).
На базі ЗВО проводяться щорічні - Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Розвиток промисловості і
суспільства» (http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-internet-konferenciya-rozvytok-
promyslovosti-ta-suspil-stva-2021-r), Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і студентів
«Проблеми прикладної механіки енергозбереження та механізації в гірничо-металургійному комплексі»
(http://www.knu.edu.ua/konferencii/mizhnarodna-naukovo-tehnichna-konferenciya-molodyh-vchenyh-i-studentiv-
problemy-prykladnoi-mehaniky-enerhozberezhennya-ta-mehanizacii-v-hirnycho-metalurhiynomu-kompleksi), THE
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND
ECONOMIC MATTERS (http://www.knu.edu.ua/konferencii/the-international-conference-on-sustainable-futures-
environmental-technological-social-and-economic-matters) Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція
«Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин»
(http://www.knu.edu.ua/konferencii/mzhnarodna-naukovo-tehnchna-nternet-konferencya-nnovacyniy-rozvitok-
resursozbergayuchih-tehnology-vidobutku-ta-pererobki-korisnih-kopalin) в яких приймає участь міжнародна
академічна спільнота та здобувачі програми (підтвердження
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https://docs.google.com/document/d/11k0VqW9fWKnEj2k17eo7nrvDaEhAUv-5/edit?
usp=sharing&ouid=111647372999012344935&rtpof=true&sd=true). Незважаючи на достатнє врегулювання процедури
академічної мобільності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf), проведення щорічної Міжнародної
науково-практичної конференції «English StudyLab-2021» (http://www.knu.edu.ua/konferencii/english-studylab-2021),
що покликана об`єднати аспірантів задля дослідження і обговорення переваг академічної мобільності у контексті
національної освітньої інтеграції в міжнародний простір, на даний час конкретних прикладів реалізації на ОНП
немає.

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

ЕГ встановлено, що в напрямку наукової роботи в межах спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
здійснюється дослідження та часткова (переважно консультативна) співпраця аспірантів та їх наукових керівників з
підприємствами (підтверджено участю окремих представників у відкритій зустрічі, меморандумами та договорами
кафедри): ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ»; ПАТ «ПівдГЗК»,
ПАТ «Торговий дім «ГІДРОСИЛА», ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», ПАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», ПАТ «Криворізький
завод гірничого обладнання», ТОВ «КривбасПромПерспектива», НДІ безпеки праці та екології в гірничорудній та
металургійній промисловості. Наукова робота проводиться згідно «Положення про наукову діяльність науково-
педагогічних працівників» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/61.pdf). Так науковий керівник д.т.н., проф.
Монастирський Ю.А. (Scopus: h-index 1, кількість публікацій - 3), приймає участь (запланована також участь
здобувача Максименко І.С.) у проекті EU ERASMUS+ «Development of practically-oriented student-centred education in
the field of modelling of Cyber-Physical Systems» (Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання
в області моделювання кіберфізичних систем – CybPhys, 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP –
ERASMUS+CBHE). (https://cybphys.rtu.lv/wp-
content/uploads/sites/33/2020/05/Ex_ante_CybPhys_30_04_20_final.pdf), а також у таких ініціативних
кафедральних науково-дослідних роботах: НР/П-53-16 «Удосконалення експлуатації кар’єрних самоскидів при
перевезенні гарячих стелеплавильних шлаків», ДР0116U001845; НР/П-56-16 «Підвищення надійності роботи
кар’єрних самоскидів з електромеханічною трансмісією в кар’єрах з обмеженим робочим простором»,
ДР0116U001847; НР/Ф-55-16, ДР0116U001846. Науковий керівник проф. Замицький О.В. (Scopus: h-index 0, кількість
публікацій - 3) виконував ініціативні наукові дослідження: НР/Ф-97-20, ДР0120U002166; НР/Ф-35-16,
ДР0116U001812; НР/Ф-46-16, ДР0116U001835. Науковий керівник к.т.н. Хруцький А.О. (Scopus: h-index 0, кількість
публікацій - 1) разом зі здобувачем Ощепковим В.С. проводили дослідження в межах теми НР/Ф-45-16,
ДР0116U001834. Крім того Хруцький А.О. був виконавцем науково-дослідної роботи на замовлення підприємства 14-
14-18, ДР0118U000656, та ДР0116U001833. Незважаючи на значну кількість ініціативних кафедральних науково-
дослідних робіт у наукових керівників практично відсутні роботи з госпдоговірної
(http://www.knu.edu.ua/tematychni-plany-hospdohovirnyh-robit) та держбюджетної
(http://www.knu.edu.ua/tematychni-plany-derzhbyudzhetnyh-robit) тематик, що виконані сумісно зі здобувачами ОНП.
Також публікативна активність у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS є низькою,
окрім д.т.н., проф. Засельського В.Й. (Scopus: h-index 6, кількість публікацій – 29, здобувач Шепеленко М.І.).

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

Зустріч зі стейкхолдерами підтвердили наявність у ЗВО практик дотримання академічної доброчесності у
професійній діяльності наукових керівників та аспірантів. Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти
ЗВО керуються «Положенням про академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf) та «Кодексом академічної доброчесності Криворізького
національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf). За період реалізації ОНП фактів
порушень академічної доброчесності не виявлено, про що опосередковано може свідчити діюча до 15.05.2021 р.
спеціалізована вчена рада Д 09.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.06 «Гірничі машини». Для
перевірки на плагіат використовується основна система Unicheck (ТОВ «Антиплагіат») та StrikePlagiarism (ТОВ
«Плагіат»). Експертами не виявлено випадків порушення академічної доброчесності науковими керівниками
аспірантів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує підготовку до дослідницької та викладацької діяльності.
Тематики наукових робіт здобувачів відповідають науковій діяльності їх наукових керівників. Тісна взаємодія з
регіональними підприємствами галузі, наявність достатньої матеріально-технічної бази дозволяє в межах ОНП
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проводити наукові дослідження аспірантів та обирати теми наукових досліджень відповідно до проблем сучасного
виробництва.

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

ЕГ зафіксовано відсутність плану розвитку наукової школи з галузевого машинобудування в ЗВО. Для системного
розвитку наукової школи рекомендуємо сформувати механізм достатньої фінансової підтримки та заохочення
перспективних молодих науковців залишатись в ЗВО. Здобувачі аналізованої ОНП недостатньо активно
залучаються до виконання науково-дослідних робіт після 2019 р., що призводить до низької їх публікативної
активності у міжнародних виданнях. Це у поєднанні з незначною кількістю публікацій їх наукових керівників у
виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, вказує на недостатню реалізацію потенціалу до
зростання. ЕГ не виявлено фактів участі аспірантів у виконанні спільних або міжнародних наукових проектів,
залучення аспірантів до програм академічної мобільності. Рекомендуємо залучати аспірантів до виконання
міжнародних проєктів, причому на оплатній основі, та стимулювати їх до академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП «Галузеве машинобудування» у КНУ відповідає вимогам Критерію 10, але має недоліки, що не є суттєвими.
Встановлено, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, забезпечує повноцінну підготовку здобувачів
вищої освіти до дослідницької та викладацької діяльності, теми наукових розробок керівників дотичні напряму
роботи аспірантів, а університет забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності аспірантів
та їх наукових керівників. Університет забезпечує підтримку аспірантів для проведення і апробації результатів
наукових досліджень однак практика участі аспірантів у міжнародних проектах не спостерігається. На думку ЕГ, ОП
в цілому відповідає всім підкритеріям критерію 10, а виявлені недоліки не впливають на загальну відповідність ОНП
підкритеріям, не є суттєвими і стали предметом консультаційної оцінки ЕГ. Враховуючи часткову узгодженість за
підкритеріями 10.4 (відсутність фактів академічної мобільності), 10.5 (низька публікативна активність здобувачів та
їх керівників у міжнародних виданнях), а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідають Критерію 10 з недоліками, що не є суттєвими.

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Загалом процедура проходження експертної оцінки відбувалася в доброзичливій обстановці, відчувалась
зацікавленість керівництва ЗВО у покращенні освітнього середовища. Крім цього хочемо зазначити, що ЗВО
зацікавлений у виправленні виявлених недоліків і швидко на них реагує. Такий висновок можливо зробити з
аналізу зауважень попередніх акредитацій.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B
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Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Власовець Віталій Михайлович

Члени експертної групи

Бас Костянтин Маркович

Куріпка Олександр Володимирович
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