
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34618 Гірництво

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 184 Гірництво

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 34618

Назва ОП Гірництво

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Cпеціальність 184 Гірництво

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 Ложніков Олексій Володимирович, Красюк Вячеслав Олександрович,
Іськов Сергій Станіславович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 11.11.2020 р. – 13.11.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Акредитація/аспирантура/Відом
ості Гірництво.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Акредитація/аспирантура/4.
Програма візиту гірництво.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

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП «Гірництво» та освітня діяльність відповідають всім критеріям акредитації, ОНП є актуальною і
збалансованою, має стратегічне значення як для промисловості регіону, так і для наукового та освітнього
середовища, враховує інтереси стейкхолдерів і всіх учасників освітнього процесу. Під час акредитаційної експертизи
експертна група недостовірних відомостей у Відомостях про самооцінювання та інших наданих документах не
виявила. Кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчання за ОНП «Гірництво», а також
кваліфікація НПП повністю відповідають сучасним вимогам. Під час зустрічей зі всіма учасниками освітнього
процесу експертна група пересвідчилась, що освітня діяльність за ОНП здійснюється. Тематика наукових
досліджень аспірантів відповідає або є дотичною до напряму досліджень наукових керівників. Виявлені під час
акредитаційної експертизи слабкі сторони та недоліки є не суттєвими, рекомендації мають переважно дорадчий
характер.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Цілі ОНП відповідають місії та стратегічним напрямам розвитку ЗВО, освітні компоненти зорієнтовані на сучасні
тенденції розвитку ринку праці та враховують потреби регіону. 2. Відповідність обсягу ОНП, обсягу та перелік
освітніх компонент чинним вимогам. 3. Можливість вибору здобувачем вибіркових дисципліни з урахуванням
напряму дисертаційного дослідження. Достатній перелік запропонованих на вибір навчальних дисциплін. 4.
Оприлюднення на офіційному сайті всіх публічних нормативних документів стосовно вступу на навчання,
навчального процесу, якості вищої освіти, дотримання академічної доброчесності тощо, відкритий доступ до них. 5.
Використання для дистанційного навчання GoogleClass. 6. Використання програмного забезпечення UniCheck та
Strikeplagiarism для перевірки робіт на ознаки академічної доброчесності. 7. Участь аспірантів у щорічній
Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства». Можливість здобувачів
публікуватися у журналах з високим індексом цитування. 8. Участь аспірантів у виконанні науково-дослідних робіт
за держбюджетною тематикою. 9. Регулярне підвищення кваліфікації викладачів на гірничопромислових
підприємствах регіону. 10. Прозорість та об’єктивність оцінювання отриманих знань здобувачів. 11. Розроблена
процедура оскарження контрольних результатів. 12. Відповідність кваліфікації НПП за ОНП «Гірництво»
навчальним дисциплінам. 13. Наявність щорічного преміювання за результатами наукової і викладацької
діяльності. 14. Прозора процедура конкурсного добору НПП на вакантні посади. 15. Залучення до освітнього
процесу професіоналів практиків з гірничодобувної галузі. 16. Потужне матеріально-технічне та навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу за ОНП. 17. Наявність у ЗВО унікального «Науково-дослідного геолого-
мінералогічного музею». 18. Безкоштовне використання для здобувачів ресурсами ЗВО. 19 Наявність «Плану
заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік». 20. Наявність «Скринька довіри» у фізичному та електронному
вигляді. 21. Регулярний моніторинг ОНП. 22. Наявність Центру сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників. 23. Дотичність тематики наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень їх наукових керівників.
24. Розроблено «Пам’ятку молодому вченому».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відсутні результати опитування роботодавців та випускників, хоча і розроблені анкети для їх проведення. 2.
Відсутність на сайті оприлюдненого проекту ОНП та таблиць пропозицій до неї. Рекомендується оприлюднювати на
сайті проєкт ОНП як мінімум за місяць до її розгляду, а також таблицю пропозицій як мінімум за тиждень після
закінчення громадського обговорення. Також рекомендується на сайті розміщувати форму зворотного зв’язку за для
отримання пропозицій від стейкхолдерів. 3. Результати опитування аспірантів, які були надані експертній групі,
загальні для всього факультету або загальні для аспірантів всього ЗВО, що не дозволяє визначити думки та
враження здобувачів саме цієї ОНП щодо даної ОНП та різних аспектів освітньої діяльності. Рекомендується Центру
забезпечення якості вищої освіти КНУ надавати для роботи випусковим кафедрам та гарантам ОП результати
опитування окремо по кожній спеціальності та рівню вищої освіти. 4. Робочі програми всіх освітніх компонент,
розміщені на веб-сторінці Гірничо-металургійного факультету КНУ, згруповані не по окремим дисциплінам, а по
блокам (один блок – один pdf-файл), що є не дуже зручним у користуванні для здобувачів. Рекомендується
викладати інформаційні пакети дисциплін (робочі навчальні програми та/або силабуси) окремо по кожній
дисципліні, а також викласти посилання на них на сторінці «Аспірантура та докторантура» для випускників
магістратури інших ЗВО. Бажаним було б викладення даних матеріалів або лінків на них і на Освітньому порталі
КНУ. 5. Певна розбіжність змісту україномовної та англомовної версією веб-сайту ЗВО, зокрема англомовна версія
не містить інформації про особливості прийому на навчання до аспірантури іноземців, напрями наукових
досліджень та потенційних наукових керівників за ОНП. Рекомендується в англомовній версії сайту зробити
активне посилання на розділ сайту «Міжнародне співробітництво», аналогічно до україномовної. 6. Позитивним
було б створення і розміщення на офіційному веб-сайті презентаційного ролика про особливості навчання на
спеціальності та порядок отримання відповідного наукового ступеня. 7. Недостатнє залучення аспірантів до
міжнародних проектів та НДР за участю закордонних партнерів, у зв’язку з чим рекомендовано підсилити роботу з
подання грантових заявок на виконання інтернаціональних науково-дослідних робіт. 8. Науково-дослідні та
дисертаційні роботи не зберігаються у репозитарії КНУ чи офіційному сайті ЗВО, через що можуть виникати
проблеми при аналізі на наявність плагіату нових наукових робіт. 9. Преміювання НПП відбувається лише один раз
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на рік, що не відповідає передовим практикам. Було б непоганим розробити і впровадити положення щодо разових
заохочень НПП за публікацію статей у журналах з високим індексом цитування.

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.

Експертна група пересвідчилась, що цілі ОНП сформульовані коректно та чітко, відповідають місії та стратегічним
напрямам розвитку ЗВО, які чітко зафіксовано у документі «Стратегія розвитку ДВНЗ «Криворізький національний
університет» на 2019-2024 рр. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Місією університету є підготовка
конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної
відповідальності на основі раціонального та ефективного використання науково-педагогічного й наукового
потенціалу; розвиток і модернізація навчально-матеріальної та науково-дослідної бази; поступове впровадження
європейських і світових стандартів якості освіти; надання високоякісних освітніх послуг і реалізація інноваційних
наукових досліджень відповідно до потреб економіки та вимог зацікавлених сторін; поширення наукових знань,
культурно-просвітницької діяльності; збереження та примноження кращих традицій університетської освіти. Цій
місії відповідають основні цілі ОНП (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та
докторантура/освітні програми/1704 оновлені/ONP Girnuztvo..pdf), зокрема: 1) досягнення високого рівня та якості
самостійної науково-дослідницької та професійної діяльності здобувачів; 5) розв’язання комплексних завдань у
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності; 8) підготовка до наукової та викладацької діяльності в
організаціях освіти і науки; 9) накопичення знань за допомогою оригінальних наукових досліджень. Унікальність
ОНП полягає в охопленні широкого кола сучасних векторів досліджень у гірничій галузі, зокрема стосовно відкритої
та підземної розробки корисних копалин, переробки та збагачення руд, що забезпечується багатим науковим і
освітнім досвідом залучених до реалізації програми викладачів, розвиненою матеріально-технічною базою ЗВО та
тісним взаємозв’язком з представниками промисловості. Реалізація ОНП дозволить здобувачам набути необхідні
актуальні навички провадження наукових досліджень, підготувати їх до організаційно-управлінської та інженерної
діяльності в галузі виробництва та технологій з акцентом на розробку родовищ відкритим або підземним способами
з урахуванням сучасних технологій переробки корисних копалин.

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

Експертна група пересвідчилася, що цілі та програмні результати навчання ОНП визначалися з урахуванням
позицій та потреб зацікавлених сторін. Набір здобувачів у 2016-2018 рр. здійснювався за ОНП, затвердженою
26.04.2016 р. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/Вступнику до аспірантури
та докторантури/освітні програми/ОНП 184.pdf), у 2019-2020 рр. – за ОНП, затвердженою 29.12.2018 р. Порядок
відкриття, моніторингу, внесенню змін та закриття ОП в ЗВО регламентований «Положенням про організацію
освітнього процесу у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та «Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), а
особливі вимоги до змісту ОНП наведені у «Положенні про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які
здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). Випускові кафедри за ОНП співпрацюють з як з іншими
українськими та закордонними ЗВО, науково-дослідними та проектно-конструкторськими інститутами (зокрема ДП
«ДПІ «Кривбаспроект», ТОВ «Майнінг Інжиніринг Центр»), так і з потужними промисловими підприємствами
(зокрема ТОВ «АНА-ТЕМС»; ПрАТ «Північний ГЗК»; ПрАТ «Центральний ГЗК»; ПрАТ «Інгулецький ГЗК»; ПрАТ
«Південний ГЗК»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; ПрАТ «Суха Балка»; ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат»; ДП «Східний ГЗК»; ПАТ «Запорізький залізорудний комбінат» та інші), представники більшості з яких
були присутні на Зустрічі 5 з роботодавцями. Позиції та потреби роботодавців визначаються під час проведення
спільних заходів (семінарів, круглих столів, співбесід). Для подальшого покращення ОНП з урахуванням позицій та
потреб зацікавлених сторін розроблені анкети для опитування випускників
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Підрозділи/ЦЗЯВО/2020/Випускник.zip) та роботодавців
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Підрозділи/ЦЗЯВО/2020/Роботодавці.zip). Участь роботодавців в
обговоренні проекту ОНП підтверджується наданими експертній групі рецензіями на ОНП
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Recenzij.pdf), витягом з протоколу сумісного засідання
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представників кафедри відкритих гірничих робіт з керівництвом ДП «ДПІ «Кривбаспроект», протоколом виїзного
засідання кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин до ДП «Східний ГЗК», витягом з протоколу
засідання Науково-методичної ради кафедри збагачення корисних копалин і хімії тощо (додаток 1), а також
результатами спілкуванні з ними відповідно до програми дистанційної роботи експертної групи (Зустріч 5 з
роботодавцями). Участь здобувачів підтверджується наданими експертній групі відгуками-рецензіями на ОНП
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Podyka.pdf), а також результатами спілкування з ними
(Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками).

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.

Експертна група пересвідчилась, що ОНП спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до
самостійної науково-дослідницької та практичної діяльності, в першу чергу для Криворізького залізорудного
басейну з врахуванням потреб основних ГЗК регіону та тенденцій розвитку гірничої науки, що було підтверджено на
Організаційній зустрічі з гарантом, Зустрічі 1 з керівником та менеджментом ЗВО та Зустрічі 5 з роботодавцями.
Основні питання і проблеми проектування та проведення відкритої розробки залізних руд на великих глибинах,
підземної розробки залізних, уранових та марганцевих руд, їх переробки та збагачення враховувались при
формуванні професійних компетентностей та ПРН здобувачів, а також при визначенні переліку професійних та
вибіркових дисциплін ОНП. Універсальні компетентності науковця-дослідника формуються завдяки вивченню
таких дисциплін, як «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії»,
«Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень» та «Математичні методи обробки результатів
експериментальних вишукувань». Можливість викладацької діяльності у ЗВО забезпечується вивченням
дисципліни «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі» та проходженням Викладацької
практики. Також в ОНП враховані такі сучасні тенденції на ринку праці, як підвищені вимоги до рівня володіння
здобувачами іноземними мовами (на вивчення іноземної мови у ОНП виділено 9 з 60 кредитів ЄКТС). При розробці
ОНП, зокрема при формуванні професійних компетентностей та ПРН, за словами гаранта (Організаційна зустріч з
гарантом) було проаналізовано та враховано досвід ОНП як українських ЗВО (зокрема НТУ «Дніпровська
Політехніка»), так і закордонних ЗВО Польщі (Краківська Гірничо-Металургійна Академія, Сілезький політехнічний
університет), Словаччини (Технічний університет в Кошице), Франції (Вища національна гірнича школа Парижу
(ENSMP)), Австрії (Гірничий університет Леобена), Казахстану (Національний гірничий університет, Алмати),
Канади (Університет Британської Колумбії); США (Школа гірничої справи і технології Південної Дакоти,
Університет Арізони, Університет Невади, Університет Кентуккі); Австралії (Університет Нового Південного Уельсу).
Крім того, на Організаційній зустрічі гарант повідомив, що при створенні ОНП враховувався досвід навчання,
викладання та наукової діяльності у Вищій національній гірничій школі Парижу (Франція) ряду розробників ОНП,
зокрема д.т.н., проф. Калініченка В.О., д.т.н., проф. Ступніка М.І. Врахування досвіду вітчизняних програм також
допомагають постійно діючі при ЗВО спеціалізовані вчені ради Д 09.052.02 та Д 09.052.03 із захисту докторських та
кандидатських дисертацій (http://www.knu.edu.ua/specializovani-vcheni-rady).

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

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на момент
проведення акредитаційної експертизи не затверджений. Тому ОНП була розроблена відповідно до Тимчасового
стандарту вищої освіти зі спеціальності 184 Гірництво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
затвердженого Вченою радою КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Tumchasoviy standart
Girnuztvo.pdf) Експертна група пересвідчилась, що визначені ПРН у ОНП відповідають дескрипторам восьмого
рівню Національної рамки кваліфікацій у редакції від 02.07.2020 р. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
п) та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. У ОНП та Відомостях
про самооцінювання вказується відповідність програми вимогам дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій –
відповідно до редакції НРК, яка була чинна на момент затвердження ОНП та подання Відомостей про
самооцінювання. ОНП дозволяє формувати інтегральну компетентність, яка полягає у здатності розв’язувати
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов
під час професійної діяльності у галузі виробництва та технологій і передбачають глибоке переосмислення наявних
та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової й науково-педагогічної діяльності,
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне
значення. Відповідно до п.27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у закладах вищої освіти (наукових установах) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п), ОНП включає 20
ПРН, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
складові, що формують загальнонаукові (філософські) компетентності (дескриптор знання) – ПР01; складові, що
формують глибинні знання зі спеціальності (дескриптор уміння) – ПР02-ПР12; складові, що формують мовні
компетентності іноземною мовою (дескриптор комунікація) – ПР13-Пр15; складові, що формують універсальні
навички дослідника (дескриптор автономія і відповідальність) – ПР16-Пр20.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. ОНП має стратегічне значення як для промисловості регіону, так і для наукового та освітнього середовища
України, її цілі відповідають місії та стратегічним напрямам розвитку ЗВО. 2. Освітні компоненти блоку професійної
підготовки та запропоновані вибіркові дисципліни зорієнтовані на сучасні тенденції розвитку ринку праці та
враховують потреби регіону. Тісна співпраця з промисловими підприємствами та науковими установами регіону
дозволяє забезпечити якісну науково-дослідну та практичну підготовку аспіранта. 3. ПРН відповідають вимогам
восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти.

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

1. Відсутні результати опитування роботодавців та випускників, хоча і розроблені анкети для їх проведення. Для
вчасного реагування на майбутні можливі зміни потреб зацікавлених сторін та визначення напрямів покращення
ОНП рекомендується проводити на постійній основі анкетування та опитування роботодавців та випускників ОНП.
2. Результати опитування аспірантів, які були надані експертній групі, загальні для всього факультету або загальні
для аспірантів всього ЗВО, що не дозволяє визначити думки та враження здобувачів саме цієї ОНП щодо даної ОНП
та різних аспектів освітньої діяльності. У зв’язку з цим рекомендується Центру забезпечення якості вищої освіти
КНУ надавати для роботи випусковим кафедрам та гарантам ОП результати опитування окремо по кожній
спеціальності та рівню вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 1, виявлені слабкі
сторони та недоліки є не суттєвими.

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).

Обсяг освітньої складової ОНП складає 60 кредитів ЄКТС (1 та 2 роки навчання здобувача), що відповідає ст.5
Закону України «Про вищу освіту» та ст.26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах). Експертна група пересвідчилась, що обсяги
обов’язкових складових ОНП та навчального плану відповідають вимогам п.27 «Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»: - обсяг
дисциплін, що формують загальнонаукові (філософські) компетентності, складає 4 кредити ЄКТС та забезпечується
дисципліною «Філософія науки та інновації»; - компетентності з набуття універсальних навичок дослідника
формуються дисциплінами загальним обсягом 13 кредитів ЄКТС («Організація та реалізація досліджень здобувача
наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень», «Сучасні
методики викладання та організації занять у вищій школі» та «Математичні методи обробки результатів
експериментальних вишукувань») та Викладацькою практикою обсягом 3 кредити ЄКТС; - обсяг дисциплін, що
формують мовні компетентності іноземною мовою, складає 9 кредитів ЄКТС та забезпечується дисциплінами
«Іноземна мова для академічних та наукових цілей» та «Іноземна мова наукової комунікації»; - обсяг дисциплін, що
формують глибинні знання з спеціальності «Гірництво», складає 16 кредитів ЄКТС з нормативних дисциплін
(«Стратегічні напрямки подальшого розвитку гірничодобувної промисловості», «Механіка і динаміка підземних
споруд», «Наукові основи глибокої та комплексної переробки мінеральної сировини природного та техногенного
походження», «Геоінформаційні системи в маркшейдерській справі») та 15 кредитів ЄКТС з вибіркових дисциплін
відповідно до напряму наукових досліджень здобувача.
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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.

Експертна група за результатами аналізу змісту ОНП, зокрема компетентностей і ПРН, переліку освітніх компонент
та їх відповідності визначеним у ОНП компетентностям і ПРН, а також структурно-логічної схеми ОНП та
навчального плану пересвідчилась, що зміст ОНП має чітку структуру, освітні компоненти логічно взаємопов’язані
за семестрами і роками та дозволяють досягти цілей та ПРН ОНП, що знайшло відображення у Матриці
відповідності програмних компетентностей компонентам ОНП. У ОНП та навчальному плані всі освітні компоненти
розділені на 2 цикли: «Нормативні дисципліни» (12 освітніх компонент) та «Вибіркові дисципліни» (3 освітніх
компоненти). В свою чергу, цикл «Нормативні дисципліни» включає 3 блоки: «Блок загальнонаукової підготовки»
(5 освітніх компонент), «Блок мовної підготовки» (2 освітніх компоненти), «Блок професійної підготовки» (5
освітніх компонент). Аналіз інформаційних пакетів освітніх компонент ОНП дозволив зробити висновок про те, що
вони складають логічну взаємопов’язану систему; запропоновані обов’язкові освітні компоненти та послідовність їх
вивчення у ОНП є обґрунтованими і дозволяють досягти всіх заявлених цілей та ПРН за ОНП. Вибіркові освітні
компоненти дозволяють розширити і поглибити знання і вміння, одержані за результатами вивчення обов'язкових
освітніх компонент, а також сприяють успішному проведенню дисертаційних досліджень відповідно до вибраних
тем. На веб-сторінці КНУ «Аспірантура та докторантура» розташовані анотації всіх освітніх компонент
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket) та силабуси частини нормативних освітніх
компонент (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/sylabusy-normatyvnyh-navchal-nyh-dyscyplin) – на цій
сторінці відсутні силабуси нормативних дисциплін блоку професійної підготовки та вибіркові дисципліни. Анотації
та робочі програми всіх освітніх компонент розміщені на веб-сторінці Гірничо-металургійного факультету
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti), причому
вони згруповані не по окремим дисциплінам, а по блокам, що є не дуже зручним у користуванні для здобувачів
(наприклад, всі нормативні професійні дисципліни об’єднані у один файл
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/факультети по акредит/горний/РП
нормативн професійніі.pdf) і потребує розділення інформації відносно окремих дисциплін. Для забезпечення
можливості ознайомлення зі всіма освітніми компонентами випускників магістратури інших ЗВО рекомендується
на сторінці «Аспірантура та докторантура» надати лінки на місце знаходження силабусів або робочих програм всіх
освітніх компонент. Крім того, бажаним було б викладення даних матеріалів чи лінків на них і на Освітньому
порталі КНУ (http://mlib.knu.edu.ua), який в даний час використовується лише для забезпечення навчання
здобувачів ступенів «бакалавр» та «магістр».

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

Експертна група пересвідчилась, що зміст ОНП повністю відповідає предметній області спеціальності 184
«Гірництво». Зміст ОНП узгоджується з паспортами кандидатських спеціальностей 05.15.01 – маркшейдерія,
05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин, 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин,
05.15.04 - шахтне та підземне будівництво, 05.15.08 - збагачення корисних копалин, включених до спеціальності 184
«Гірництво» відповідно до Наказу МОН від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». Оновлення змісту освітніх компонент ОНП відбувається
постійно, при оновленні розглядаються та враховуються пропозиції та потреби здобувачів і роботодавців, що
підтверджується наданими витягами з протоколів засідання кафедри підземної розробки родовищ корисних
копалин (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Podyka.pdf, с.2 та с.4), а також результатами
спілкування з ними відповідно до програми дистанційної роботи експертної групи (Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти, Зустріч 7 з випускниками). Відповідно до п.9.6 «Положення про організацію освітнього процесу для
аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) здобувачу можуть визнаватися компетентності з однієї чи декількох
навчальних дисциплін (зараховуватися кредити ЄКТС), набутих в інших ЗВО, якщо їх обов’язкове здобуття
передбачено ОНП. На момент проведення акредитаційної експертизи таких випадків зафіксовано не було, що
підтверджується результатами спілкування з здобувачами та випускниками експертної групи (Зустріч 3 зі
здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками). Експертна група також пересвідчилась, що перелік тем
дисертаційних робіт здобувачів, затверджених Вченою радою КНУ, також відповідає предметній області
спеціальності 184 «Гірництво» (додаток 2).

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

Експертна група пересвідчилась, що структура ОНП передбачає можливість для здобувачів щодо формування
індивідуальної освітньої траєкторії, обсяг вибіркової складової ОНП відповідає встановленим нормам, процедура
вибору прописана у нормативних документах ЗВО та успішно реалізується на практиці. ОНП та навчальним планом
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(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/navchal-ni-plany) передбачено цикл «Вибіркові дисципліни» (3
освітніх компоненти по 5 кредитів ЄКТС кожна) загальним обсягом 15 кредитів ЄКТС, що складає 25% загального
обсягу ОНП. Для індивідуального вибору кожної з вибіркових дисциплін здобувачу надається перелік з 5
навчальних дисциплін, що дозволить здобувачу вибрати дисципліни з урахуванням напряму його дисертаційного
дослідження, індивідуальних професійних та наукових потреб. Всього у ОНП передбачено 15 навчальних дисциплін
на вибір. За результатами вибору дисциплін і визначення теми наукових досліджень для кожного здобувача окремо
складаються Індивідуальний план навчальної роботи та Індивідуальний план наукової роботи. Анотації всіх
вибіркових освітніх компонент розміщені на веб-сторінці КНУ «Аспірантура та докторантура»
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket). Анотації та робочі програми всіх
вибіркових освітніх компонент також розміщені на веб-сторінці Гірничо-металургійного факультету
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti), причому
робочі програми всіх вибіркових дисциплін об’єднані у один файл
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/1704/РП вибіркові.pdf), що є не дуже зручним у
користуванні для здобувачів і потребує розділення інформації відносно окремих вибіркових дисциплін. Порядок
вибору аспірантами навчальних дисциплін наведений у п.3.4, п.3.8, п.8.1-8.5 «Положення про організацію
освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у
КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). Здобувачі проінформовані про процедуру вибору дисциплін і
успішно її реалізують, що підтверджено результатами спілкування з ними (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти,
Зустріч 7 з випускниками). Відповідно до п.3.8 та п.8.3 цього ж Положення здобувач має право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та які пов’язані з тематикою дисертаційного
дослідження, за погодженням зі своїм науковим керівником. На момент проведення акредитаційної експертизи
таких випадків зафіксовано не було, що підтверджується результатами спілкування з здобувачами та випускниками
(Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками).

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

Експертна група пересвідчилась, що ОНП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів –
проведення «Викладацької практики» обсягом 3 кредити ЄКТС. Зміст, порядок та терміни проведення Викладацької
практики визначаються п.5.2 «Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають
вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) та
«Положенням про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня в КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf) Викладацька практика є видом практичної
діяльності здобувачів зі здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання
спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності здобувачів, наукову роботу, здобуття вмінь і навичок
практичної викладацької діяльності. Під час проходження викладацької практики здобувачі відвідують та
аналізують заняття, які проводить науковий керівник і викладачі кафедри, здійснюють підготовку та проведення
власних занять та набувають практичних навичок викладання. Анотація викладацької практики розташована на
веб-сторінці КНУ «Аспірантура та докторантура» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та
докторантура/інф. пакет/практика.pdf), робоча програма - на веб-сторінці Гірничо-металургійного факультету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/факультети по акредит/горний/РП
нормативн професійніі.pdf). Факт проведення Викладацької практики, форми проведення, зміст та задоволеність її
результатами підтверджено під час спілкування зі здобувачами та випускниками (Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти, Зустріч 7 з випускниками). Для визначення рівня задоволеності результатами Викладацької практики також
проводилося анкетування «Проходження практики здобувачами вищої освіти», однак експертній групі були надані
результати анкетування здобувачів Гірничо-металургійного факультету всіх освітніх ступенів, без виокремлення
результатів по аспірантам спеціальності 184 «Гірництво». Також у 2019 р. проводилося анкетування здобувачів
третього рівня вищої освіти усіх спеціальностей ЗВО щодо різних аспектів освітнього процесу, однак знову ж таки
експертній групі не були надані виокремлені результати по аспірантам спеціальності 184 «Гірництво».

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

Експертна група пересвідчилась, що формування соціальних навичок відбувається як безпосередньо під час
навчання (при вивченні здобувачами таких дисциплін як «Філософія науки та інновації», «Організація та реалізація
досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансуванням
досліджень», «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі», «Іноземна мова для академічних
та наукових цілей», «Іноземна мова наукової комунікації» та під час проходження Викладацької практики), так і при
організації та здійсненні власного наукового дослідження та презентації його результатів (під час проміжної
атестації наукової роботи, виступів на наукових конференціях, семінарах, участі у НДР тощо). Вказані компоненти
ОНП здатні забезпечити всі заявлені ПРН, які формують softskills здобувачів. Набуття softskills підтверджується і
результатами спілкування з здобувачами та випускниками (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з
випускниками).
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній

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

Експертна група за результатами аналізу ОНП та навчального плану пересвідчилась, що обсяг ОНП (60 кредитів
ЄКТС) та обсяг кредитів ЄКТС, виділених для опанування її окремих освітніх компонентів (від 3 до 6 кредитів ЄКТС),
є оптимальним, відповідає фактичному навантаженню здобувачів, та дозволяє досягнути заявлені ОНП цілі та ПРН.
Освітніх компонент з штучно завищеними обсягами (у кредитах ЄКТС) не виявлено. Час, виділений на проведення
аудиторних занять різних навчальних дисциплін, знаходиться в межах 40% - 53% від загальної кількості виділених
годин на дисципліну, переважають лекційні заняття (за винятком дисциплін «Іноземна мова для академічних та
наукових цілей», «Іноземна мова наукової комунікації», у яких лекції відсутні, та вибіркових дисциплін, для яких
кількість лекційних та практичних занять однакова). Співвідношення аудиторного навантаження та самостійної
роботи за навчальним планом по всім освітнім компонентам становить 768 год. (аудиторні, 42,7%) : 942 год.
(самостійна робота, 52,3%) : 90 год. (викладацька практика, 5%). Тижневе аудиторне навантаження за денною
формою навчання складає 12 годин у 1 семестрі, 15 годин у 2 семестрі, 13 годин у 3 семестрі та 8 год у 4 семестрі. Під
час спілкування з здобувачами та випускниками (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками)
встановлено, що поточне фактичне навантаження здобувачів їх влаштовує (влаштовувало) та вони не бачать
необхідності змінювати кількість годин аудиторних занять.

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.

Експертна група пересвідчилась, що підготовка здобувачів за дуальною формою освіти за ОНП «Гірництво» не
здійснюється. У Відомостях про самооцінювання ЗВО зазначено, що на 2020-2021 рр. заплановано укладання
договорів з гірничими підприємствами регіону щодо організації дуальної освіти за першим (бакалаврським) та
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. На базі ТОВ «НВО «Ракурс» із використанням наявного в них
досвіду, обладнання та програмного забезпечення були організовані навчальні заняття для здобувача гр. Гр-18а
Ніколаєнка П.К. з дисциплін 4 семестру ОНП Гірництво, що підтверджено відповідними документами (додаток 3) та
результатами спілкування з роботодавцями (Зустріч 5 з роботодавцями). Однак договору про здобуття вищої освіти
за дуальною формою навчання з ТОВ «НВО «Ракурс» укладено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Загальний обсяг ОНП та перелік освітніх компонент, обсяг і кількість обов’язкових та вибіркових дисциплін,
фактичне навантаження здобувачів за аудиторною та самостійною роботою відповідають чинним вимогам до ОНП
та дозволяють здобувачам досягнути заявлені у ОНП цілі та ПРН. 2. Зміст ОНП має чітку структуру, освітні
компоненти логічно взаємопов’язані за семестрами і роками. 3. У ЗВО забезпечено можливість вибору здобувачем
вибіркових дисципліни з урахуванням напряму дисертаційного дослідження, індивідуальних професійних та
наукових потреб. Перелік запропонованих на вибір навчальних дисциплін є достатнім для формування
індивідуальної освітньої траєкторії.

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

1. Робочі програми всіх освітніх компонент, розміщені на веб-сторінці Гірничо-металургійного факультету,
згруповані не по окремим дисциплінам, а по блокам (один блок – один pdf-файл), що є не дуже зручним у
користуванні для здобувачів. Рекомендується для полегшення роботи здобувачів викладати інформаційні пакети
дисциплін (робочі навчальні програми або силабуси) окремо по кожній дисципліні. 2. Для забезпечення можливості
ознайомлення зі всіма освітніми компонентами випускників магістратури інших ЗВО на сторінці «Аспірантура та
докторантура» рекомендується надати лінки на місце знаходження силабусів або робочих програм всіх освітніх
компонент. Крім того, бажаним було б викладення даних матеріалів чи лінків на них і на Освітньому порталі КНУ
(http://mlib.knu.edu.ua), який в даний час використовується лише для забезпечення навчання здобувачів ступенів
«бакалавр» та «магістр».
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 2, виявлені слабкі
сторони та недоліки 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.

Експертна група пересвідчилась, що правила прийому на навчання за ОНП 184 «Гірництво» є чіткими та
зрозумілими, вони оприлюднені на офіційному веб-сайті (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/vstupnyku-do-aspirantury-ta-doktorantury). На сторінці http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-
aspyrantury наведено перелік та форми потрібних для вступу документів, перелік спеціальностей, на які може
вступати абітурієнт, а також викладено програми вступних випробувань з різних спеціальностей та програму
вступного екзамену з іноземної мови. Під час детального ознайомлення з «Правилами прийому до аспірантури та
докторантури КНУ у 2020 році» (http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu) дискримінаційних положень у них не
виявлено. Обмеження та привілейований доступ до навчання за ОНП «Гірництво» не виявлені. «Правила прийому
до аспірантури та докторантури в 2020 році» містять інформацію про особливості прийому на навчання до ЗВО
іноземців, однак вони викладені лише на українській версії сайту українською мовою. Англомовна версія сайту
(http://www.knu.edu.ua/en) взагалі не містить розділу з інформацією для вступників. Також для іноземців існує
окрема сторінка (http://doir.knu.edu.ua/%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0/), у якій наведено інформацію
для отримання запрошення на навчання, однак перейти до неї можна лише з української версії веб-сайту.
Позитивним моментом є викладання для потреб вступника «Інфографіки термінів вступної кампанії 2020р. для
вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/ІНФОГРАФІКА/2020/АСПІРАНТУРА.pdf)

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

Експертна група пересвідчилась, що при прийомі на навчання за ОНП «Гірництво» враховуються особливості ОНП.
Доступ до навчання мають громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, що проживають на
території України на законних підставах, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо кваліфікаційний рівень
спеціаліста). Для осіб, які вступають до аспірантури, передбачене проведення вступного екзамену зі спеціальності (в
обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та вступного екзамену з іноземної мови (в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Від вступного екзамену з
іноземної мови звільняються вступники, які мають дійсні сертифікати зі знання іноземної мови не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. Для осіб, які вступають до аспірантури з
іншої галузі знань (спеціальності), також передбачене проведення додаткового вступного випробування у формі
співбесіди, воно є фактично допуском абітурієнта до інших вступних випробувань. У програмі вступних випробувань
та програмі співбесіди наведено перелік дисциплін, що виносяться на вступне випробування, порядок його
проведення, перелік тем та питань. Дисципліни, включені до програми, відповідають предметній області ОНП
«Гірництво», згруповані за блоками «Відкриті гірничі роботи», «Підземна розробка родовищ корисних копалин»,
«Маркшейдерська справа», «Будівельна геотехнологія», «Збагачення корисних копалин» та вивчалися на освітніх
ступенях «бакалавр» та «магістр». Програма вступних випробувань, програма співбесіди та програму вступного
екзамену з іноземної мови розташовані на сторінці http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury.
Крім результатів вступних випробувань та вступного екзамену з іноземної мови до конкурсного балу також
включаються додаткові бали при наявності у абітурієнта навчальних та наукових досягнень, таких як наявність
диплому магістра/спеціаліста з відзнакою, диплому переможця та призера Міжнародної або Всеукраїнської
студентської олімпіади з фаху, диплому переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з
фаху, наукових статей, участі у наукових Міжнародних чи Всеукраїнських конференціях тощо. Чіткі критерії
нарахування навчальних та наукових досягнень наведені у Правилах прийому.

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.
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Експертна група пересвідчилась, що чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначені «Порядком проходження атестації здобутих
результатів навчання осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/39.pdf) та
«Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf).
Процедура визнання іноземних дипломів урегульована на рівні Держави та Міністерства освіти і науки України та
за потреби використовується у ЗВО. Під час спілкування з здобувачами (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти)
встановлено, що вони ознайомлені з відповідними процедурами. На ОНП «Гірництво» практики визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, не
застосовувались.

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.

Експертна група пересвідчилась, що чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, визначені «Положенням про порядок визнання у КНУ результатів навчання, одержаних у
неформальній освіті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf) та «Положенням про організацію освітнього
процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в
Криворізькому національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). Під час спілкування з
здобувачами (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти) встановлено, що вони ознайомлені з відповідними
процедурами. На ОНП «Гірництво» практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не
застосовувались.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання за ОНП 184 «Гірництво» чіткі та зрозумілі, не містять дискримінаційних положень
та оприлюднені на офіційному веб-сайті. 2. Особливості ОНП враховані у програмі вступних випробувань та
програмі співбесіди, які також оприлюднені на офіційному веб-сайті. 3. Правила визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті або в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності, чіткі та зрозумілі, також
оприлюднені на офіційному веб-сайті.

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

1. Певна розбіжність змісту україномовної та англомовної версією веб-сайту ЗВО, зокрема англомовна версія не
містить інформації про особливості прийому на навчання до аспірантури іноземців. Рекомендується в англомовній
версії сайту зробити активне посилання на розділ сайту «Міжнародне співробітництво», аналогічно до
україномовної. 2. Позитивним було б створення і розміщення на офіційному веб-сайті презентаційного ролика про
особливості навчання на спеціальності та порядок отримання відповідного наукового ступеня. 3. Слабкою стороною
експертна група вважає недостатньо інформативну англомовну версію сайту щодо умов вступу до аспірантури. В
зв’язку з цим рекомендується розширити інформацію на ній щодо умов вступу до аспірантури, напрямів наукових
досліджень та потенційних наукових керівників за ОНП з метою залучення до навчання випускників закордонних
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 3, виявлені слабкі
сторони та недоліки не є суттєвими.
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Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Експертна група пересвідчилась, що форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у
ОНП цілей та ПРН. Форми і методи навчання і викладання у КНУ регламентуються «Положенням про організацію
освітнього процесу в КНУ», затвердженим на Вченій раді університету 28.01.2020 р. №5.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Навчальний процес/Положення про ОП_19022020.pdf).
Навчання здійснюється за денною і заочною формами. Викладання освітнього матеріалу здійснюється на
навчальних заняттях: лекція, практична робота, індивідуальне заняття, а також консультація. Форми підсумкового
контролю: екзамен, диференційований залік і залік. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії,
здійснюється постійно діючими або разовою спеціалізованою Вченою радою Університету. Доказом
студентоцентрованого підходу є свідчення аспірантів і випускників щодо проведення опитувань під час навчання
(Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти), і реагування на їх результати під час корегування навчальних планів. Проте,
важко встановити вплив аспірантів за програмою «Гірництво» на результати анкетування, адже вони узагальнені
або по всіх рівнях та спеціальностях факультету або по всім ОНП ЗВО. Використання дистанційної системи освіти
GoogleClass для навчання, пошуку додаткової інформації, а також застосування програмного забезпечення UniCheck
та Strikeplagiarism для перевірки наукових робіт на ознаки доброчесності, є свідченням студентоцентрованого
підходу та принципів академічної свободи.

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).

Підтверджено, що здобувачам вищої освіти вчасно та у доступній і зрозумілій формі надається інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання. При навчанні за ОНП Гірництво аспіранти мають змогу
здійснювати вибір дисциплін, відповідно таким чином реалізується їх студентоцентроване навчання. Цілі і зміст
ОНП у межах окремих компонентів доводяться до аспірантів через усне повідомлення на початку семестру, а також
через робочі програми, які знаходяться на сайті ЗВО. Під час зустрічі (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти)
аспіранти підтвердили, що вони здійснюють вибір освітніх компонент в залежності від спрямованості та
спеціалізації їх наукових досліджень. При спілкуванні з аспірантами не виявлено фактів зарахування результатів
навчання за неформальної освіти, однак вони підтвердили, що у ЗВО є механізм визнання цих результатів, який
прописано у «Положенні про порядок визнання у КНУ результатів навчання, одержаних у неформальній освіті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). На сайті університету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-
metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti) приведені лише посилання на робочі програми і їх
анотації, посилання на силабуси професійних і вибіркових дисциплін на офіційному сайті КНУ відсутні, що
ускладнює ознайомлення здобувачів з змістом дисциплін, формами контролю тощо.

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

Експертна група пересвідчилась, що при реалізації ОНП «Гірництво» забезпечується поєднання навчання і
досліджень, а результати науково дослідної роботи впроваджуються у навчальний процес на всіх кафедрах, які
здійснюють підготовку за вказаною ОНП. При навчанні на ОНП «Гірництво» аспіранти вивчають дисципліни з
загальнонаукової підготовки «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії»
та «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень». Здобувачі за підтримки викладачів
приймають участь у наукових конференціях, виконанні науково-дослідних робіт. Слід відмітити, що аспіранти
активно приймають участь у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та
суспільства» (http://www.knu.edu.ua/mizhnarodni-naukovo-tehnichni-konferencii-rozvytok-promyslovosti-ta-suspil-
stva). Під час спілкування з викладачами, аспірантами і випускниками кафедри (Зустріч 2 з науково-педагогічними
працівниками, Зустріч 7 з випускниками), встановлено регулярність спільних публікацій у фахових виданнях.
Надано посилання на науково-дослідні роботи за спільною участю аспірантів і НПП у держбюджетних НДР
(Грищенко М.А., Ковбик К.М., Ніколаєнко П.К. https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2300).

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

Відповідно до відомостей про самооцінювання, оновлення змісту навчальних дисциплін у ЗВО регламентується
«Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf) та «Положенням про порядок підготовки та видання інформаційно-
методичного забезпечення навчального процесу» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf). Спілкування з
викладачами кафедри (Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками) і аналіз довідок про стажування
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дозволяють підтвердити регулярні стажування співробітників на гірничопромислових підприємствах регіону, а
також активну діяльність із закордонними навчальними закладами (Гірничо-геологічний інституті м. Боке,
Universidad de Granada, Spain, Katholieke Universiteit Leuve, Campus Gent, Belgium), що дозволяє підвищувати
кваліфікацію і впроваджувати сучасний світовий досвід спеціальності «Гірництво» у навчальний процес. Проф.
Моркун Н.В. брала учать у дослідженнях за грантовою програмою TEMPUS: HETES «Вища інженерна освіта для
екологічно сталого промислового розвитку» (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial
development (2013 рік). Оскільки ОНП Гірництво у КНУ існує з 2016 року, є можливість підтвердити висновки щодо
регулярності оновлення її змісту на основі новітніх тенденцій у гірничій галузі.

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

Права учасників усіх кваліфікаційних рівнів у міжнародній освітньо-науковій діяльності регламентуються
«Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників КНУ» (www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf). Спілкування з викладачами і аспірантами ОНП
«Гірництво» (Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками, Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти), аналіз
сертифікатів з підвищення кваліфікації і статей у виданнях з високим індексом цитування підтверджує активну
діяльність у міжнародних стажуваннях (наприклад, проф. Калініченко В.О., проф. Ступнік М.І. та інші, аспіранта
Мітрофанова С.), публікаціях тощо. В ЗВО розроблена «Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), що дозволяє прискорити вдосконалення процесів навчання,
викладання та наукових досліджень. Однак не встановлено міжнародних НДР, які б виконувались спільно з
викладачами або здобувачами за ОНП Гірництво.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Використання дистанційної системи освіти GoogleClass, яка в цілому задовольняє здобувачів ОНП «Гірництво». 2.
Використання програмного забезпечення UniCheck та Strikeplagiarism для перевірки робіт на ознаки доброчесності.
3. Можливість обирати дисципліни за вибором відповідно до спеціалізації наукових досліджень. 4. Участь аспірантів
у щорічній Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства». 5. Участь
аспірантів у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетною тематикою. 6. Участь аспірантів і викладачів у
міжнародних стажуваннях, що сприяє академічній мобільності. 7. Регулярне підвищення кваліфікації викладачів на
гірничопромислових підприємствах регіону.

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

1. Результати опитування аспірантів, які були надані експертній групі, загальні для всього факультету або загальні
для аспірантів всього ЗВО, що не дозволяє виявити думки та враження здобувачів саме цієї ОНП щодо
задоволеності навчанням на ОНП «Гірництво». У зв’язку з цим рекомендується Центру забезпечення якості вищої
освіти КНУ надавати для роботи випусковим кафедрам та гарантам ОП результати опитування окремо по кожній
спеціальності та рівню вищої освіти. 2. На веб-сайті ЗВО відсутні силабуси частини навчальних дисциплін
Рекомендується розробити та оприлюднити на офіційному сайті (сторінка відділу аспірантури та докторантури,
сторінка Гірничо-металургійного факультету) та Освітньому порталі КНУ в системі Moodle силабуси всіх
обов’язкових і вибіркових дисциплін для полегшення ознайомлення здобувачів з їх змістом, формами контролю
тощо. 3. Відсутність НДР, які б виконувалися із закордонними закладами, у зв’язку з чим рекомендовано підсилити
роботу з подання грантових заявок на виконання інтернаціональних науково-дослідних робіт.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 4, виявлені недоліки є не
суттєвими.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Експертна група пересвідчилась, що форми контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, вони регламентуються
«Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня
доктора філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура та докторантура/нормативи/osvitniy prozes.pdf) і
передбачають поточний та підсумковий контроль. Відповідно до положення на ОНП контроль результатів навчання
проводиться шляхом: екзамену; аналітичних звітів з практичних робіт, рефератів; презентацій результатів
виконаних завдань і досліджень; презентацій та виступів під час захисту наукових робіт. Під час дистанційного
навчання заняття і контрольні заходи відбуваються у програмі GoogleClass. Робочі програми освітніх компонент
містять схему формування оцінки, опис та організацію оцінювання. Аспіранти і представники ОСС підтвердили
(Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками), що знають де на сайті знаходяться робочі
програми з ОНП, а форми контрольних заходів є зрозумілими. Також аспіранти підтвердили, що результати
науково-дослідницької роботи оцінюють на основі звіту в кінці кожного семестру, який оформлюють відповідно до
ОНП «Гірництво» і здають до відділу аспірантури та докторантури.

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

На час проходження акредитаційної експертизи ОНП «Гірництво» затверджений стандарт освіти за третім рівнем
вищої освіти за спеціальністю 184 «Гірництво» відсутній. Експертна група пересвідчилась, що форми атестації
здобувачів за ОНП відповідають вимогам проєкту стандарту за спеціальністю 184 «Гірництво», який передбачає
атестацію здобувачів відповідного кваліфікаційного рівня шляхом публічного захисту наукових досягнень у формі
дисертації. За ОНП «Гірництво» в КНУ для отримання кваліфікаційного ступеня доктора філософії передбачено
захист дисертаційної роботи в постійно діючих спеціалізованих Вчених радах Д 09.052.02 та Д 09.052.03 із захисту
докторських та кандидатських дисертацій (http://www.knu.edu.ua/specializovani-vcheni-rady) після успішного
виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. Також передбачається акредитація спеціалізованої
вченої ради, створеної для проведення разового захисту.

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.

Інформування аспірантів щодо проведення контрольних заходів відбувається на початку навчального року. Також
уся інформація стосовно правил проведення контрольних заходів доступна у робочих програмах, приведених на
сайті університету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-
nosti). Нажаль, відсутні посилання на силабуси, які могли бути корисними аспірантам для ознайомлення з
процедурою проведення контрольних заходів. Бесіда зі здобувачами і випускниками кафедри (Зустріч 3 зі
здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками) підтвердила, що семестрові контрольні заходи проводяться в
форматі екзаменів і заліків. Їх проведення також підтверджується аналізом робочих програм і ОНП, в яких вони
вказані як метод контролю змістовних модулів. Встановлено, що в ЗВО при складанні іспитів, аспіранти мають
право на підвищення оцінки шляхом обрання додаткових питань з існуючих білетів. Також вони можуть звернутися
з заявою до відділу аспірантури та докторантури, після чого створюється апеляційна комісія. Однак, випадків скарг
на несправедливе оцінювання результатів контрольних заходів не зафіксовано, до того ж аспіранти вважають
результати оцінювання об’єктивними (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, Зустріч 7 з випускниками). Положення
про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб
ДВНЗ «Криворізький національний університет» розміщено на сайті університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf). При спілкуванні з усіма стейкхолдерами ОНП «Гірництво» у КНУ
фактів конфліктних ситуацій не встановлено.

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 пересвідчилась, що у ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності. У КНУ розроблено «Положення про академічну доброчесність, яке розміщено на сайті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf). Також в університеті працює система внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Відповідно до розроблених положень, уповноваженими за
дотриманням академічної доброчесності є комісії з академічної етики, які працюють на кафедрах, факультетах та
спецрадах. Результати оцінювання дисертаційних робіт на текстові запозичення надаються комісії з академічної
етики кафедри у п’ятиденний термін від дня початку прийому робіт. Однак, нажаль, експертній групі не вдалося
встановити відсоток запозичення в існуючих роботах і зробити висновок відповідно до ефективності механізму
запобігання плагіату на ОНП «Гірництво» у КНУ. За твердженнями аспірантів минулих років випуску (Зустріч 7 з
випускниками) відповідальність за наявність плагіату в роботах брав на себе керівник і перевіряв відповідність
текстів власноруч. За твердженнями аспірантів, роботи, в яких виявлено плагіат відправляються на доопрацювання,
але прикладів виявлення плагіату серед своїх однокурсників за час навчання вони не пригадують. Результати
спілкування з аспірантами (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти), органами студентського самоврядування (Зустріч
4 з представниками студентського самоврядування), а також випускниками (Зустріч 7 з випускниками)
підтверджують їх обізнаність щодо питань дотримання академічної доброчесності. Також при вивченні відомостей
про самооцінювання, огляду офіційного сайту (http://www.knu.edu.ua/) та репозитарію КНУ (http://ds.knu.edu.ua/)
не встановлено факту зберігання науково-дослідних та дисертаційних робіт, що унеможливлює перевірку нових
робіт на плагіат.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Форми контрольних заходів є чіткими, прозорість та об’єктивність оцінювання підтверджена здобувачами, ОСС,
випускниками. 2. Інформація щодо проведення контрольних заходів міститься у робочих програмах дисциплін і є
зрозумілою для аспірантів. 3. Аспіранти ознайомлені з процедурою оскарження контрольних результатів, яка чітко
регламентована у випадку виникнення конфліктної ситуацій. 4. В університеті розроблено Положення про
академічну доброчесність, яка регламентує процедуру поводження з роботами, в яких виявлено плагіат. 5. Для
перевірки робіт на такий вид академічної доброчесності, як наявність плагіату у наукових роботах в університеті
використовується дві програми UniCheck та Strikeplagiarism.

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

1. На сьогодні немає доступу до Силабусів за дисциплінами, які викладаються за ОНП «Гірництво», через що
можуть виникати проблеми з обізнаністю аспірантів стосовно контрольних заходів при навчанні на ОНП
«Гірництво», тому рекомендується розмістити їх на сайті у вільному доступі. 2. Науково-дослідні та дисертаційні
роботи не зберігаються у репозитарії КНУ чи офіційному сайті ЗВО, через що можуть виникати проблеми при
аналізі на наявність плагіату нових наукових робіт. 3. У відомостях про самооцінювання не наведено відсоток
запозичення у існуючих наукових роботах, спілкування зі здобувачами і НПП також не дозволило зробити висновок
щодо ефективності механізму запобігання плагіату на ОНП «Гірництво» у КНУ, у зв’язку з чим рекомендується
посилити роботу з систематизації результатів перевірки наукових робіт на плагіат.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 5, виявлені слабкі
сторони та недоліки є не суттєвими.

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.
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Професійна кваліфікація викладачів у ЗВО регламентується згідно з «Положенням про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ та укладання з ними
трудових договорів (контрактів)» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Експертна група пересвідчилась,
що академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП «Гірництво» у КНУ, у повній
мірі забезпечує досягнення визначених ОНП цілей та ПРН. До викладання на ОНП залучено 10 викладачів, зокрема
7 докторів наук, професорів та 3 кандидати технічних наук, доценти. Дані про їх академічну та/або професійну
кваліфікацію, встановлені у результаті роботи експертної групи, наведено у додатку 4.

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

Експертна група пересвідчилась, що процедури конкурсного добору є прозорими та проводяться відповідно до
«Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників КНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Під час спілкування з представником відділу кадрів і відділу якості
освіти (Зустріч 6 із адміністративним персоналом) було встановлено, що заміщення вакантних посад відбувається
згідно з інформацією щодо виконання кадрових вимог Ліцензійних умов до претендента на посаду. Також
необхідними вимогами є наявність необхідної кількості наукових праць та документи, що підтверджують
підвищення кваліфікації. НПП за ОНП «Гірництво» під час спілкування (Зустріч 2 з науково-педагогічними
працівниками) підтвердили, що згадані вище порядки і положення є актуальними у КНУ, а процедури конкурсного
добору викладачів відбуваються прозоро, що дозволяє забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для
реалізації ОНП. Результати опитування аспірантів, які були надані експертній групі, загальні для всього факультету
або загальні для аспірантів всього ЗВО, що не дозволяє виявити вплив результатів анкетування здобувачів саме цієї
ОНП на конкурсний добір НПП.

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

Експертна група пересвідчилась, що роботодавці залучаються до організації та реалізації ОНП шляхом надання
доступу до своїх об’єктів під час проведення наукових робіт за ОНП «Гірництво». У якості прикладів співпраці
наведено ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПрАТ «Суха Балка», «Укррудпром», ДП ДПІ «Кривбаспроект», ПАТ
«Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», НВП «Ракурс», «НВФ «Продекологія», ТОВ «Інжинірингова компанія
«Інноваційні технології» тощо. При спілкуванні з представниками гірничодобувних підприємств (Зустріч 5 з
роботодавцями) вони підтвердили, що беруть участь виконанні спільних науково-дослідницьких робіт та
організовують стажування НПП. На базі асоціації «Укррудпром», ДП ДПІ «Кривбаспроект» і гірничодобувних
підприємств відбувається підвищення кваліфікації викладачів, що підтверджено відповідними довідками про
підвищення кваліфікації. Контакти з роботодавцями підтверджуються відповідними рецензіями
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Recenzij.pdf), листами та витягами з протоколів круглих
столів (додаток 1, додаток 3).

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

Експертна група пересвідчилась, що до аудиторних занять залучаються представники гірничих підприємств та
науково-дослідних інститутів у достатньому обсязі. Випускові кафедри за ОНП «Гірництво» залучають для читання
лекційних курсів професіоналів практиків, що підтверджується як здобувачами, так і представниками
гірничодобувних підприємств. Так, підтвердили участь Моргун О.В. з ПрАТ «Суха Балка», проф. Перегудов В.В.
залучається як консультант і рецензент наукових робіт. У лютому 2020 проводилися відкриті аудиторні заняття
Тране Н.К. з компанії «Thrane Teknikk» (Норвегія). Також результати спілкування з роботодавцями (Зустріч 5 з
роботодавцями) підтверджують, що вони регулярно отримують запрошення на проведення відкритих лекцій, але не
всі погоджуються через брак педагогічного досвіду і ніяковіння перед великими аудиторіями. Також підтверджено
(Зустріч 7 із випускниками ОП), що деякі фахівці галузі та керівники великих підприємств не можуть регулярно
проводити лекції через брак вільного часу і постійні виклики на виробництві.

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

Експертна група пересвідчилась, що керівництво КНУ сприяє професійному розвитку викладачів. В університеті
організовано обов’язкове підвищення кваліфікації не рідше ніж раз на 5 років, яке може проводитися як в Україні
так і закордоном. Викладачі і роботодавці підтверджують сталий зв’язок з питань проходження стажувань на
гірничодобувних підприємствах регіону (Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками, Зустріч 5 з
роботодавцями). Також НПП залучаються до виконання науково-дослідних робіт, що також зафіксовано
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відповідними документами у вигляді титульних аркушів звітів на НДР. Викладачі за ОНП «Гірництво» у КНУ
приймають активну участь у проходженні міжнародних стажувань, що підтверджується наступними фактами
(Відповідь на 9 питання від 7 листопада 2020, https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2300): проф.
Калініченко В.О. проходив стажування у «Гірничо-геологічному інституті м. Боке» (м. Боке, Республіка Гвінея),
д.т.н., проф. Ступнік М.І. проходив стажування у Universidad de Granada, Spain October 24-28, 2016 та Katholieke
Universiteit Leuve, Campus Gent, Belgium May 29th-June 2nd 2017.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО запроваджено і успішно реалізується «Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним
працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf), що підтверджено під час спілкування з менеджментом ЗВО
(Зустріч 6 із адміністративним персоналом) і викладачами кафедр, які здійснюють підготовку здобувачів за ОНП
«Гірництво» (Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками). Однак відповідно до положення преміювання
роботи активних працівників здійснюється лише раз на рік, що може бути неефективним, тому рекомендується
розглянути можливість окремого стимулювання за науково-дослідну діяльність НПП – за публікацію наукових
праць у журналах з високим індексом цитування. Також НПП можуть бути заохочені дипломом лауреата для
обдарованих дітей та молоді у номінації «За наукові досягнення», прикладом того стала Відзнака міського голови №
518 від 13.11.2018 р., яку отримали викладачі кафедри збагачення корисних копалин та хімії Кривенко А.Ю. та
Олійник М.О. Експертна група пересвідчилась, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, однак було б
доцільним посилити стимулювання НПП за публікацію статей у журналах з високим індексом цитування.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Кваліфікація НПП за ОНП «Гірництво» повністю відповідає вимогам для забезпечення кваліфікованого
викладання дисциплін. 2. Роботодавці активно залучаються до організації та реалізації освітнього процесу і
підтверджують важливість ОНП «Гірництво» для ЗВО та регіону. 3. Процедура преміювання за результати наукової
і викладацької діяльності у ЗВО врегульована відповідним положенням і доведена до НПП. 4. Процедура
конкурсного добору на вакантні посади є прозорою і враховує кваліфікаційні якості викладачів. 5. До викладання
лекцій за ОНП «Гірництво» залучаються професіонали практики з гірничодобувної галузі. 6. Викладачі кафедри
проходять стажування і підвищення кваліфікації на вітчизняних і закордонних підприємствах.

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

1. Преміювання НПП відбувається лише один раз на рік, що не відповідає передовим практикам при навчанні
здобувачів за спеціальністю 184 «Гірництво». Було б непоганим розробити і впровадити положення щодо разових
заохочень НПП за публікацію статей у журналах з високим індексом цитування. 2. Результати опитування
аспірантів, які були надані експертній групі, загальні для всього факультету або загальні для аспірантів всього ЗВО,
що не дозволяє виявити вплив результатів анкетування здобувачів саме цієї ОНП на конкурсний добір НПП. У
зв’язку з цим рекомендується Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ надавати для роботи випусковим
кафедрам та гарантам ОП результати опитування окремо по кожній спеціальності та рівню вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 6, виявлені слабкі
сторони та недоліки є не суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

Експертна група пересвідчилась, що наявні фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-
методичне забезпечення є достатніми для підготовки аспірантів за даною ОНП. Відповідні ресурси кафедр Гірничо-
металургійного факультету, які задіяні у підготовці здобувачів за ОНП «Гірництво», сприяють досягненню цілей,
завдань та програмних результатів навчання, що було підтверджено під час Огляду матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОНП. Для цього крім наданих фото і відео звітів матеріально-технічної бази
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti), для
експертної групи була проведена пряма онлайн трансляція з лекційних приміщень, лабораторій, бібліотек та інших
приміщень, в яких безпосередньо навчаються здобувачі даної ОНП, що є позитивним моментом. Продемонстровані
під час огляду освітнього середовища навчальні лабораторії містять велику кількість моделей гірничого обладнання,
за допомогою якого здобувачі проводять свої наукові дослідження. Крім того, здобувачі мають можливість
самостійно створювати діючі моделі для досліджень, а кафедри Гірничо-металургійного факультету надають
необхідні для цього матеріали. Комп’ютерні класи, в яких безпосередньо проходять навчання здобувачів, мають
сучасний ремонт. Приміщення облаштовані ергономічними меблями, потужною комп’ютерною технікою.
Програмне забезпечення профільного спрямування регулярно оновлюється та є цілком достатнім для потреб ОНП.
У ЗВО є декілька спортивних та тренажерних залів, де здобувачі можуть займатися як важкою атлетикою,
боротьбою, так і займатися такими видами спорту, як волейбол, баскетбол, настільний теніс. У ЗВО функціонує
окремий структурний підрозділ – Бібліотека КНУ, яка має 8 читальних залів та налічує близько 946 тис.
примірників наукової літератури (http://lib.knu.edu.ua/). Продемонстровані під час огляду бібліотека Гірничо-
металургійного факультету та її читальні зали (https://www.youtube.com/watch?v=476MyiByNIs&feature=youtu.be)
знаходяться у належному технічному стані, мають комп’ютери та принтери, завдяки яким здобувачі мають
можливість переглядати електроні каталоги, роздруковувати чи копіювати необхідну для себе інформацію.
Гуртожитки КНУ забезпечують здобувачам задовільні умови для проживання та підготовки до занять. На базі ЗВО є
Науково-дослідний геолого-мінералогічний музей (http://www.knu.edu.ua/muzei/naukovo-doslidnyy-heoloho-
mineralohichnyy-muzey), який знаходиться у корпусі Гірничо-металургійного факультету. Колекція музею
представлена великою кількістю цікавих матеріалів, таких як документи, нагороди, різноманітні геологічні
мінерали та багато інших історичних артефактів. На 3-му поверсі факультету знаходиться конференц-зал, в якому
зазвичай відбувається захист дисертацій аспірантів.

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.

Експертна група пересвідчилась, що доступ до інфраструктурних та інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання, викладання та для ведення наукової діяльності в межах даної ОНП, є повністю безоплатним. Здобувачі
можуть безоплатно та у будь-який час користуватися спортивними та тренажерними залами, комп’ютерною
технікою, навчально-методичною літературою. Читальні зали бібліотеки КНУ є безкоштовними для використання.
Також в бібліотеці є відкритий доступ до електронного каталогу та вільний Wi-Fi в межах приміщення. Вільний
доступ до Wi-Fi є і в навчальних корпусах та гуртожитках ЗВО, які також підключені до мережі Інтернет. Освітній
портал КНУ (http://mlib.knu.edu.ua/), через який безпосередньо впроваджується електронне освітнє середовище, є
повністю безоплатним у використанні, але потребує попередньої реєстрації здобувача для забезпечення доступу до
всіх пропонованих ресурсів. Навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, посібники, методичні вказівки,
наукові публікації тощо), розроблені та підготовлені викладачами відповідних кафедр, мають практично-
орієнтований характер та додатково можуть надсилатись здобувачам на електроні адреси або можуть бути
самостійно ними знайдені у електронному архіві http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2827). Дані матеріали
є повністю безоплатними та знаходяться у вільному доступі для всіх охочих.

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 пересвідчилась, що освітнє середовище КНУ є повністю безпечним для життя та здоров’я
здобувачів за даною ОНП та цілком задовольняє їх інтереси та потреби. ЗВО постійно забезпечує утримання
приміщень у належному технічному стані та сприяє вчасному вмиканню опалення у холодний період року,
модернізується освітлення, проводяться ремонти у гуртожитках, забезпечується захист від фізичного та психічного
насильства. Структурою ЗВО передбачений Центр забезпечення якості вищої освіти, який забезпечує контроль та
проведення моніторингу стосовно безпечності освітнього середовища для здобувачів вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity). Також університет надає різні пільги
здобувачам, забезпечує їх участь у науково-дослідницькій діяльності, сприяє участю в олімпіадах, наукових
конференціях. Здобувачі можуть бути членами студентського самоврядування та постійно приймати участь в
удосконаленні освітнього процесу. ЗВО забезпечує право аспірантам на формування індивідуального навчального
плану, право на академічну мобільність, а також за потреби забезпечує отримання соціальних стипендій та
матеріальної допомоги. У ЗВО створені належні умови для заняття фізкультурою та спортом. Багато уваги
приділяється питанням охорони праці та пожежної безпеки для здобувачів. Так, експертній групі були
продемонстровані відеоматеріали приміщень Кафедри охорони праці та цивільної безпеки, яка знаходиться у
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корпусі Гірничо-металургійного факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-
tet/struktura/kafedra-ohorony-praci-ta-cyvil-noi-bezpeky). Аудиторії цієї кафедри оснащені сучасною мультимедійною
технікою, стендами, приладами, макетами обладнання та іншим устаткуванням, присвяченим пожежній безпеці,
засобам індивідуального захисту, вимірюючим приладам, засобам надання першої медичної допомоги, шахтної
вентиляції, аерології тощо (https://www.youtube.com/watch?v=jnNO_DdtjG4&feature=youtu.be). Поряд із Деканатом
Гірничо-металургійного факультету знаходиться так звана «Скринька довіри», завдяки якій здобувачі
безпосередньо можуть виявити потреби та інтереси щодо освітнього середовища, а також анонімно залишити скаргу
на порушення їх прав, порушення антикорупційного законодавства, академічної доброчесності або будь яку іншу
важливу інформацію (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry).

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

Експертна група пересвідчилась, що ЗВО повністю забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів даної ОНП. Комунікація ЗВО із здобувачами відбувається
шляхом доведення до них необхідної інформації безпосередньо науковими керівниками аспірантів, викладачами під
час навчальних занять, деканатом, а також за допомогою інформаційних ресурсів та засобами мобільного зв’язку.
На офіційному сайті КНУ знаходиться вся необхідна аспірантам інформація щодо питань організації освітнього
процесу: зміст освітніх компонент (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-
baza-osvitn-oi-diyal-nosti), графік навчального процесу, розклад занять та екзаменів
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/rozklad), інформацію про міжнародне стажування, гранти та
стипендіальні програми (http://doir.knu.edu.ua/). Крім того існують як офіційні сторінки університету у соціальних
мережах Facebook (https://www.facebook.com/knu.edu.ua/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDa0PF-
uAOL1588aMEb0Eqg), так і неофіційні, де студенти комунікують між собою, діляться різною інформацією стосовно
освітнього процесу у ЗВО. Згідно з «Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), Центр забезпечення якості вищої освіти КНУ періодично
проводить опитування здобувачів щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною,
консультативною та соціальною підтримкою, а також проводить моніторинг якості освіти та освітньої діяльності. На
прохання експертної групи надати результати анкетувань здобувачів за ОНП «Гірництво» щодо рівня задоволеності
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, ЗВО був наданий документ з
результатами опитування 32 аспірантів зі всіх ОНП КНУ, проведеного у 2019 році, серед яких були і аспіранти
спеціальності 184 «Гірництво». Однак у наданому звіті не були виокремлені результати безпосередньо по
здобувачам ОНП «Гірництво».

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

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з «Правилами прийому до аспірантури
та докторантури Криворізького національного університету» (https://bit.ly/2Hcq9LK). У «Порядку супроводу
(надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького
національного університету» (https://bit.ly/2UztCHh) вказано, що особи з обмеженими можливостями, особи з
вагітністю та люди похилого віку мають бути забезпечені умовами доступу до ЗВО. В цьому Порядку також
прописані правила та процедури перебування в стінах КНУ вищезазначених осіб, яким необхідна допомога при
пересуванні. Документ можна легко знайти, перейшовши за гіперпосиланням «Для осіб з особливими потребами» з
головного сайту (http://www.knu.edu.ua/ua/dlya-osib-z-invalidnistyu). Також для отримання додаткової інформації
можна звернутися до загального відділу університету, надіславши електронного листа на адресу: knu@knu.edu.ua.
На даний час здобувачі з особливими освітніми потребами на ОНП «Гірництво» відсутні.

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.

Експертна група пересвідчилась, що у ЗВО наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних
ситуацій, є доступні для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації ОНП.
Процедури виявлення, протидії та запобігання корупції, дискримінації, сексуальним домаганням, а також
процедури врегулювання конфліктних ситуацій прописані у таких нормативних документах, як «Положення про
порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб
ДВНЗ «КНУ» (https://bit.ly/3lGVx3T), «Антикорупційна програма ДВНЗ КНУ на 2018–2020 роки»
(https://bit.ly/38PGb9G), «Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у КНУ»
(https://bit.ly/3nviFTx), «Кодекс честі викладача ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та
«Кодекс честі студента ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). Перелічені документи
знаходяться на офіційному сайті у вільному доступі, і всі бажаючі можуть з ними ознайомитись. Позитивним
моментом в контексті запобігання корупції є те, що ЗВО створив та розмістив на сайті «План заходів по запобіганню

Сторінка 19



та протидії корупції у КНУ на 2020 рік» (https://bit.ly/35DTcBm). Згідно з «Положенням про академічну
доброчесність у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), у ЗВО працює Комісія з етики та управління
конфліктами, яка займається питаннями, пов’язаними з дотриманням академічної доброчесності. «Скриньки
довіри» (http://www.knu.edu.ua/skryn-ka-doviry), які знаходяться у кожному корпусі ЗВО, дозволяють вирішувати
будь-які питання, пов’язані з корупцією, дискримінацією, булінгом та інших видів конфліктних ситуацій. Крім того
існує її електронна форма (http://www.knu.edu.ua/corruption), завдяки якій також можна залишити відповідні
звернення. Експертній групі були надані результати анонімних опитувань здобувачів Гірничо-металургійного
факультету щодо врегулювання конфліктів інтересів, які показують, що здобувачі ознайомлені із даною
процедурою. В ході зустрічей було встановлено, що випадків, пов’язаних з дискримінацією, сексуальними
домаганнями, корупцією та іншими конфліктами між аспірантами та науковим керівниками в межах даної ОНП не
було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Наявність потужного матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за ОНП
«Гірництво». 2. Наявність у ЗВО унікального «Науково-дослідного геолого-мінералогічного музею», розташованого
в корпусі Гірничо-металургійного факультету КНУ. 3. Безкоштовне користування для здобувачів ресурсами ЗВО,
зокрема безкоштовним WіFі-Інтернетом у стінах ЗВО, електронною бібліотекою, спортивними та тренажерними
залами, тощо. 4. Розроблено та розміщено на сайті ЗВО у відкритому доступі «План заходів щодо запобігання
корупції на 2020 рік». 5. Наявна «Скринька довіри», що існує як у фізичному, так і в електронному вигляді, до яких
здобувачі можуть звернутись у будь-який час з питаннями, пов’язаними з корупційними правопорушеннями.

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

Рекомендується Центру забезпечення якості вищої освіти КНУ надавати для роботи випусковим кафедрам та
гарантам ОП результати опитування щодо рівня задоволеності освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки окремо по кожній спеціальності та рівню вищої освіти для вчасного
реагування на потреби від здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 7, недоліки відсутні, а
рекомендація має лише дорадчій характер.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Порядок розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм наведено у
«Положенні про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) та у «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). У ЗВО існує окремий підрозділ, Центр
забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity),
одним із ключових завдань якого є розробка політики та процедур, пов’язаних з розробкою, моніторингом та
періодичним переглядом освітніх програм. Також вказаний Центр організовує періодичні опитування з метою
виявлення недоліків та удосконалення якості освітнього процесу. Таким чином, за результатами моніторингу ОНП
«Гірництво», у 2018 році відбулися зміни з метою вдосконалення, оновлення та модернізації ОНП на предмет
розширення переліку дисциплін з іноземної мови та зміни структури вибіркових дисциплін. Попередню та діючу
ОНП можна знайти у відповідному розділі сайту (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-
naukovi-prohramy). Під час спілкування з адміністративним персоналом (Зустріч 6 із адміністративним персоналом)
було встановлено, що у 2019 та 2020 роках був проведений внутрішній аудит даної ОНП, однак недоліків виявлено
не було.
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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.

Експертна група пересвідчилась, що періодичний зворотний зв’язок зі здобувачами вищої освіти є обов’язковою
складовою системи внутрішнього забезпечення якості, та в межах даної ОНП відбувається в основному через
систему он-лайн опитувань, створену Центром забезпечення якості вищої освіти КНУ. Під час спілкування зі
здобувачами (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти) було встановлено, що вони цілком ознайомлені з механізмом
власного впливу на зміст освітньої програми та були залучені до формування пропозицій щодо вдосконалення даної
ОНП. Продемонстровані ЗВО результати опитувань щодо врахування потреб та пропозицій здобувачів третього
рівня вищої освіти, серед яких були здобувачі спеціальності 184 «Гірництво», не дозволяють повною мірою
встановити ефективність проведення цих анкетувань саме за цією ОНП. Однак встановлено, що здобувачі мають
можливість виступити зі своїми пропозиціями на засіданнях випускових кафедр гірничо-металургійного
факультету, про що свідчать надані експертній групі рецензії-відгуки від здобувачів Грищенко М.А., Ковбика К.М. та
Ніколаєнко П.К., а також протоколи засідань кафедри підземної розробки корисних копалин від 20.05.2020 року
(https://bit.ly/3lGOQyW). Студентське самоврядування має право брати участь у засіданнях Вчених рад факультету
та університету, у вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, брати участь у інших заходах щодо
забезпечення якості вищої освіти, про що свідчить «Положення про студентське самоврядування КНУ»
(https://bit.ly/2Uy5TXW). Слід відмітити, що здобувачі освітньо-наукового рівня вищої освіти не входять до
структури ОСС, але відповідно до «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
учених Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/8.pdf) вони можуть
бути його членами.

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

Експертна група пересвідчилась, що представники роботодавців постійно залучені до процесів ВСЗЯ та їх взаємодія
із ЗВО носить серйозний та постійний характер, що підтверджується під час спілкування з гарантом (Організаційна
зустріч з гарантом ОП), з НПП (Зустріч 2 з науково-педагогічними працівниками) та роботодавцями (Зустріч 5 з
роботодавцями). В якості партнерів, які постійно залучені до процесів розробки та перегляду освітніх компонентів
ОНП «Гірництво» виступають такі підприємства, як ДП «Східний ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК», ПрАТ
«Центральний ГЗК», ПрАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «Південний ГЗК», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворіжзалізрудком», ПрАТ «Суха Балка», ПАТ «Запорізький залізорудний
комбінат» та ін. На прохання експертній групі надати документальні підтвердження участі роботодавців у
процедурах внутрішнього забезпечення якості були продемонстровані відгуки-пропозиції від роботодавців, які були
розглянуті під час останнього перегляду ОНП (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/ГМФ/Recenzij.pdf)

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

В КНУ є окремий структурний підрозділ – Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
(http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv/zadachi-ta-funkcii-
pidrozdilu), який займається питаннями працевлаштування студентів й випускників, а також підтримує з ними
зворотній зв’язок, збирає інформацію щодо кар’єрного шляху та проводить профорієнтаційні зустрічі. Окрім того,
Центр забезпечення якості вищої освіти (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity) організовує анкетування випускників щодо якості освітніх програм та підготовленості випускників до
професійної діяльності. Результати спілкування з випускниками (Зустріч 7 із випускниками ОП) підтвердили
існуючу інституційну практику збирання та врахування інформації щодо їх кар’єрного шляху
(https://bit.ly/37038EP) та використання їх досвіду, а також показали, що частина з них мають дуже активну позицію
щодо вдосконалення освітнього процесу за даною ОНП. Проте під час вказаної зустрічі також було встановлено, що
випускники, як зовнішні стейкхолдери, повністю не користуються своїми можливостями.

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

Процедура врахування зауважень та недоліків до ОНП у КНУ регламентується «Положенням про організацію
освітнього процесу в КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Останній перегляд ОНП «Гірництво»
здійснювався у 2018 році, а набір здобувачів на оновлену ОНП розпочався у 2019 році. В відомостях про
самооцінювання зазначено, що протягом 2019 року був проведений внутрішній аудит системи керування якістю
освітнього процесу, за результатами якого було встановлено повну відповідність кадрового, матеріально-технічного
та навчально-методичного забезпечення наявним ліцензійним вимогам, що підтвердилось в ході зустрічей. Також
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встановлено, що в 2020 році був проведений аналогічний моніторинг, який також не виявив певних недоліків.
Окрім цього, для своєчасного реагування на потенційні недоліки, Центр ЗЯВО постійно проводить відповідні
опитування здобувачів, що було підтверджено на зустрічах з аспірантами.

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 «Гірництво» зі спеціальності 184 «Гірництво» є первинною, тому результатів зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти немає.

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

Експертна група пересвідчилась, що учасники академічної спільноти КНУ залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості в межах ОНП «Гірництво». Політика внутрішнього забезпечення якості освіти в КНУ
здійснюється згідно «Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр.»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf). Згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf) та «Положенням про моніторинг якості
освіти та освітньої діяльності» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), моніторинг СВЗЯ ОНП «Гірництво»
здійснюється Центром забезпечення якості вищої освіти за допомогою кафедр Гірничо-металургійного факультету.
Основними завданнями цього моніторингу є збирання та оброблення інформації про поточний стан показників
якості вищої освіти, які прописані у відповідних Положеннях. Для цього проводяться періодичні опитування
здобувачів на предмет виявлення недоліків ОНП та освітньої діяльності за цією ОНП, результати яких
розглядаються на засіданнях кафедр. Позитивним моментом в цьому контексті можна відмітити те, що на початку
2020 року був вперше проведений захід «Тиждень якості освіти», який допоміг його учасникам підвищити свою
обізнаність щодо важливості постійного підвищення якості освітнього процесу в університеті. В ході зустрічей
встановлено, що всі учасники освітнього процесу в межах реалізації даної ОНП цілком розуміють свою
відповідальність щодо забезпечення якості вищої освіти, однак деякі зі стейкхолдерів не завжди повністю
використовують свої можливості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Регулярне здійснення моніторингу ОНП з метою виявлення недоліків освітнього процесу та вдосконалення якості
навчання та методів викладання. 2. Тісна та постійна співпраця ЗВО з роботодавцями з приводу внутрішнього
забезпечення якості ОНП, а також регулярне проведення спільних наукових досліджень. 3. Існування структурного
підрозділу – Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, який своєю діяльністю сприяє
працевлаштуванню молодих фахівців.

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

1. Надані звіти з проведення опитувань не дозволяють виокремити результати анкетування за окремо взятою
освітньою програмою, що не дозволяє повною мірою оцінити вплив здобувачів на культуру якості вищої освіти в
ЗВО. Рекомендовано Центру забезпечення якості вищої освіти вдосконалити систему обробки анкет, щоб дозволить
отримати результати за кожною ОНП, виявити потреби здобувачів кожної окремої спеціальності. 2. Залучення
випускників до процесів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в межах даної ОНП має трохи
формалізований характер. Закладу рекомендовано проводити більше опитувань випускників, зокрема випускників
ОНП «Гірництво», більше цікавитись їх думкою та робити в анкетах поля для зауважень і пропозицій.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 8, виявлені слабкі
сторони та недоліки є не суттєвими.

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.

Експертна група пересвідчилась, що основні права та обов’язки учасників освітнього процесу в КНУ регулюються
«Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf),
«Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/70.PDF),
«Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf), «Положенням про організацію освітнього процесу для аспірантів
та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), які є чіткими і зрозумілими та знаходяться у вільному доступі на
офіційному сайті університету. З ними можуть ознайомитись усі бажаючі у будь-який час. Всі зазначені правила в
цих нормативних документах послідовно дотримуються під час реалізації даної ОНП.

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.

ОНП «Гірництво», затверджена під час останнього перегляду 29.12.2018 р. (https://bit.ly/2IC9KB6), а також
попередня ОНП від 26.04.2016 р. (https://bit.ly/3kzDBqE) знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО.
Оприлюдненого проєкту ОНП, а також відповідної таблиці пропозицій для громадського обговорення на сайті КНУ
немає, оскільки внутрішній моніторинг, проведений у 2019 та 2020 роках показав, що дана ОНП не потребує змін.
Під час наступного перегляду ОНП відповідний проєкт з’явиться у відповідному розділі сайту
(http://www.knu.edu.ua/proekty-dlya-obhovorennya).

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.

Експертна група пересвідчилась, що ОНП за спеціальністю 184 «Гірництво» оприлюднена на сайті та знаходиться у
вільному доступі (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-naukovi-prohramy). Інформація про
нормативні та вибіркові освітні компоненти, робочі програми, навчальні плани міститься у розділі «Нормативна
база освітньої діяльності» Гірничо-металургійного факультету (http://www.knu.edu.ua/fakultety/hirnycho-
metalurhiynyy-fakul-tet/normatyvna-baza-osvitn-oi-diyal-nosti). Варто відмітити, що в цьому розділі всі робочі
програми як вибіркових, так і нормативних дисциплін знаходяться в одному PDF-файлі, який може налічувати
більше 200 сторінок, що дуже ускладнює процес пошуку необхідної інформації як здобувачам, так і іншим
стейкхолдерам.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Відкритий доступ до публічних нормативних документів, що стосуються діяльності ЗВО, усім учасникам
освітнього процесу. 2. Інформацію про ОНП, базові та вибіркові освітні компоненти, навчальні плани можна знайти
в одному розділі сайту, що дуже зручно.

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

1. Відсутність на сайті оприлюдненого проекту ОНП та таблиць пропозицій до неї. Хоч це і не можна повною мірою
вважати як недолік, оскільки на даний час перегляд ОНП «Гірництво» не відбувається, проте експертною групою
рекомендується оприлюднювати на сайті проєкт освітньої програми як мінімум за місяць до її розгляду, а також
таблицю пропозицій, як мінімум за тиждень після закінчення громадського обговорення. Також рекомендовано
розміщувати форму зворотного зв’язку за для отримання пропозицій від стейкхолдерів, аби попередити можливість
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виникнення слабких сторін у подальшому. 2. Робочі програми навчальних дисциплін по окремим блокам
знаходяться у одному файлі, а це може складати більше 200 сторінок, що робить складним процес пошуку
необхідної інформації для всіх стейкхолдерів. Рекомендовано розмістити у відповідному розділі сайту кожну
нормативну та вибіркову навчальну дисципліну окремо.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 9, виявлені слабкі
сторони та недоліки є не суттєвими.

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.

Експертна група пересвідчилась, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і дозволяє формувати
інтегральну компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов під час професійної діяльності у галузі виробництва та
технологій і передбачають глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння
методологією наукової й науково-педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. ПРН, визначені в ОНП, відповідають вимогам
восьмого рівня НРК. Обсяги обов’язкових освітніх складових ОНП та навчального плану відповідають вимогам п.27
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)» та забезпечують формування необхідних ПРН. Повноцінна підготовка до дослідницької
діяльності забезпечується дисциплінами «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня
доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень» та «Математичні методи
обробки результатів експериментальних вишукувань». Повноцінна підготовка до викладацької діяльності в ЗВО
забезпечується дисципліною «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі» та Викладацькою
практикою. Підготовка до міжнародної співпраці, зокрема у рамках наукових проектів, та презентації результатів
досліджень на міжнародних конференціях забезпечується дисциплінами «Іноземна мова для академічних та
наукових цілей» та «Іноземна мова наукової комунікації». Дисципліни, що формують глибинні знання зі
спеціальності «Гірництво» («Стратегічні напрямки подальшого розвитку гірничодобувної промисловості»,
«Механіка і динаміка підземних споруд», «Наукові основи глибокої та комплексної переробки мінеральної
сировини природного та техногенного походження», «Геоінформаційні системи в маркшейдерській справі»)
відповідають її предметній області та науковим інтересам здобувачів. Цикл «Вибіркові дисципліни» (3 освітніх
компоненти по 5 кредитів ЄКТС кожна) складає 25% загального обсягу ОНП. Перелік запропонованих на вибір
навчальних дисциплін є достатнім для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача з урахуванням
напряму його дисертаційного дослідження, індивідуальних професійних та наукових потреб. За результатами
вибору дисциплін і визначення теми наукових досліджень для кожного здобувача окремо складаються
Індивідуальний план навчальної роботи та Індивідуальний план наукової роботи. Задоволення наукових інтересів
здобувачів в процесі навчання за ОНП підтверджується результатами спілкування (Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти, Зустріч 7 з випускниками).

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

Експертна група пересвідчилась, що тематика наукових досліджень аспірантів відповідає напряму досліджень
наукових керівників. За результатами ознайомлення із темами дисертацій наукових керівників, проблематикою їх
наукових досліджень, їх публікаціями та виступами на конференціях за попередні 5 років до вступу здобувача на
ОНП, підтверджено їх відповідність та/або дотичність до тем дисертаційних досліджень здобувачів. Повний перелік
тем дисертацій здобувачів, затверджених Вченою радою КНУ, та результати наукової роботи їх керівників за
попередні 5 років до вступу здобувачів на ОНП, що відповідають або дотичні до тем дисертацій здобувачів, наведені
у Додатку 2.
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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).

Матеріальне забезпечення у межах ОНП підтверджується результатами спілкуванням зі здобувачами, НПП і
представниками роботодавців. Аспіранти за кожною спеціалізацією мають вільний доступ до сучасного програмного
забезпечення, яке використовується при моделюванні процесів гірничих робіт: Delta Digitals, Credo Dat, Topcon
Tools, AutoCad, K-Mine. Також в КНУ розроблено рекомендації щодо апробації наукових досліджень відповідно до
тематик аспірантів (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/aprobaciya-rezul-tativ-naukovyh-doslidzhen).
Здобувачі підтвердили (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти) доступ до лабораторій, обладнаних устаткуванням,
необхідним для проведення лабораторно-експериментальних досліджень за тематикою роботи. Також усі
стейкхолдери підтвердили актуальність роботи Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток
промисловості та суспільства».

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.

Експертна група пересвідчилась, що ЗВО забезпечує доступ до міжнародної академічної спільноти шляхом участі
здобувачів у міжнародних конференціях та закордонних стажувань. Підтверджено участь аспірантів у інтернет-
конференції «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин» у
Петрошані (Румунія) та міжнародній конференції з питань «Сталого майбутнього: екологічні, технологічні,
соціальні та економічні аспекти» («The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological,
Social and Economic Matters» – ICSF) (Відповідь на 11 питання від 7 листопада 2020,
https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2300). Аспіранти мають можливість публікувати результати
наукових досліджень у наукометричній базі даних Scopus (Збірник праць міжнародної конференції з питань сталого
майбутнього: екологічні, технологічні, соціальні та економічні аспекти). На жаль, недостатньо роботи приділяється
розвитку спільних досліджень здобувачів ОНП «Гірництво» з колегами із закордонних ЗВО

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

Експертна група пересвідчилась, що аспіранти разом зі своїми науковими керівниками беруть участь у наукових
проєктах за напрямами своїх досліджень. Інформацію про напрями наукових досліджень, які виконуються в ЗВО
відповідно до спеціальностей аспірантури та докторантури можна знайти на офіційному сайті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciya-pro-napryamky-naukovyh-doslidzhen-yaki-vykonuyut-
sya-v-universyteti-vidpovidno-do-special-nostey-aspirantury-ta-doktorantury), зокрема про наукову та науково-технічну
діяльність університету за напрямом «Гірництво» в період з 2013 по 2019 роки (https://bit.ly/36QIExQ). Додатково
на сайті можна ознайомитись зі звітністю про наукову діяльність за 2016-2019 роки (http://www.knu.edu.ua/naukovi-
rezul-taty/zvitnist-pro-naukovo-doslidnu-robotu). Результати наукової діяльності аспірантів та їх наукових керівників
публікуються в наукометричних базах SCOPUS та Web of Science, а інформація про наукові публікації оновлюється
декілька разів на рік (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-
skopus).

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.

У КНУ, зокрема в межах ОНП «Гірництво», основними документами, якими регламентуються процедури
дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами, є «Положення про академічну
доброчесність у КНУ» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), «Кодекс честі викладача»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та «Кодекс честі здобувача»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). Результати усіх наукових досліджень та наукових робіт перед
оприлюдненням проходять повну перевірку на плагіат у встановленому порядку та перевіряються системами
виявлення та запобігання плагіату Unicheck.com та StrikeРlagiarism.com. Порушеннями академічної доброчесності
вважаються академічний плагіат, фальсифікація, списування, обман, прояви хабарництва а також необ’єктивне
оцінювання здобувачів. За порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої
відповідальності, як повторне проходження оцінювання, повторне вивчення певної дисципліни, позбавлення
академічної стипендії, а також відрахування з університету. Розроблена «Пам’ятка молодому вченому»
(https://bit.ly/3nERIg2) дозволяє попередити потенційний конфлікт інтересів у науковій сфері та допомагає
аспіранту вибрати наукового керівника. В КНУ випадків, пов’язаних із порушенням академічної доброчесності серед
здобувачів та наукових керівників в межах ОНП «Гірництво», не спостерігалося.
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1. Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів та забезпечує їх підготовку до подальшої наукової,
професійної та викладацької діяльності. 2. Тематика наукових досліджень аспірантів відповідає або є дотичною до
напряму досліджень наукових керівників. 3. Матеріально-технічне оснащення ЗВО відповідно до ОНП «Гірництво»
знаходиться на задовільному рівні, програмне забезпечення комп’ютерних класів відповідає сучасним вимогам
гірничої галузі. 4. Розроблено рекомендації щодо апробації результатів наукових досліджень аспірантів.
Організовуються спеціалізовані міжнародні конференції, на яких можуть бути представлені і апробовані результати
їх наукових досліджень. Здобувачі мають можливість публікуватися у журналах з високим індексом цитування. 5.
Розроблена «Пам’ятка молодому вченому», яка допомагає аспіранту вирішувати та попереджувати потенційні
конфлікти інтересів у процесі навчання та роботи над дисертацією.

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

Недостатнє залучення аспірантів до міжнародних проектів та науково-дослідних робіт за участю закордонних
партнерів, у зв’язку з чим рекомендується посилити пошук спільних інтересів з ЗВО-партнерами і залучати
аспірантів до розв’язання загальноєвропейських задач гірничодобувної галузі.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 10, виявлені недоліки є
не 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.

Акредитаційний візит у дистанційній формі було виконано за допомогою програми для проведення
відеоконференцій ZOOM, рекомендованої НА. Слід відмітити гарну організаційну роботу, яку провів гарант
Калініченко В.О., адже всі онлайн-зустрічі відбувалися відповідно до термінів, погоджених у Програмі дистанційної
роботи експертної групи, склад фокус-груп також відповідав Програмі. Також вчасно були надіслані всі необхідні
матеріали, на які було здійснено запит. Несподіваною для експертної групи була кількість присутніх на Відкритій
зустрічі – на неї завітали як працівники КНУ, так і здобувачі та роботодавці, всі вони підтримали ОНП «Гірництво».
Фактів впливу, тиску, погроз щодо членів експертної групи та учасників зустрічей не було.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B
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Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

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:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток додаток 3. Ракурс.pdf 7AkjMWQGXQpI7OxIcYNeIRN6BfpX/cLSEJkQ/pM
2t7k=

Додаток додаток 1. КС з
роботодавцями.pdf

CFgNWDMFbF7CPRXX6Oz33MULrZmdGV/YldwyF
h7eKwA=

Додаток додаток 2. дотичність.pdf 8sDsTEswUAR4T8rEdALR5/VenSiHwAbJfDFjWqt0
Bd0=

Додаток додаток 4. Відповідність
НПП.pdf

Z/kX88X3iACWyYPY5HxaudZi+zuguDPmvOJsRs75
gOg=

***

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

Іськов Сергій Станіславович

Члени експертної групи

Ложніков Олексій Володимирович
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Красюк Вячеслав Олександрович
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