
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34616 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 34616

Назва ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Cпеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 Приступа Анатолій Леонідович, Говорова Катерина Владленівна,
Карпаш Максим Олегович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.09.2020 р. – 30.09.2020 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%20Електрики.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/novini/akredytaciya-osvitn-o-naukovoi-
prohramy-elektroenerhetyka-elektrotehnika-ta-elektromehanika-za-
tretim-osvitn-o-naukovym-rivnem

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

Узагальнене враження про освітньо-наукову програму (ОНП) за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 у
Криворізькому національному університеті (КНУ) є позитивним – кафедра автоматизованих електромеханічних
систем в промисловості та транспорті (АЕСПТ) має тривалі наукові та освітні традиції, характеризується серйозним
кадровим, науковим та освітнім доробком, приємно вразила матеріально-технічна база для наукових досліджень
аспірантів. Культура розроблення, удосконалення та провадження ОНП відповідає проголошеним цілям, потребам
регіону та галузі. За усіма критеріями на підставі вивчення доказів, у ході зустрічей із усіма стейкголдерами ОНП
цілком відповідає чинним нормативним документам та вимогам. Освітньо-наукова програма третього рівня вищої
освіти (доктор філософії) за спеціальністю 141 у КНУ крім формальної відповідності існуючим вимогам, насправді
реалізується у злагоджений та раціональний спосіб з урахуванням галузевого та регіонального контексту. За усіма
критеріями ЕГ встановила рівень відповідності «В», що свідчить про існування ряду недоліків, та вони не є
критичними з одного боку, а гарант та колектив кафедри знають та можуть їх усунути.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 141 на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії). На
всіх етапах життєвого циклу ОНП залучається значна кількість стейкхолдерів, що беруть різного ступеню участь у
проектуванні, перегляді та реалізації ОНП. Це дозволило врахувати тенденції розвитку ринку праці у межах
промислового регіону Кривбасу та електроенергетичної галузі. Дана освітня програма має свою унікальність серед
аналогічних ОП інших ЗВО, пов'язану з орієнтацією на електроенергетичні системи та комплекси для
гірничорудних та металургійних підприємств. Позитивною практикою є безумовне додержання та реалізація права
здобувачів на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Також сильною стороною та позитивною практикою
в КНУ є наявність чітких та зрозумілих правил визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті.
Особливо сильними сторонами ОНП є практика створення філій кафедри на промислових підприємствах регіону,
залучення здобувачів до виконання науково-дослідних робіт та потужна сучасна лабораторна база, що чітко
відповідає тематиці досліджень здобувачів. Позитивною стороною ОНП є велике значення, яке надає ЗВО питанням
академічної доброчесності , ґрунтуючись не тільки на результатах автоматичної перевірки на плагіат, а також на
аналізі результатів спеціально створеними експертним комісіями. У процесі реалізації ОНП створено умови, у яких
здобувачі одночасно можуть набувати теоретичних та практичних компетентностей, поєднувати освітній процес з
науковою діяльністю. Кадрове забезпечення також слід віднести до сильних сторін цієї ОНП: підбір та залучення
викладачів високої академічної та професійної кваліфікації, прозорі процедури конкурсного відбору викладачів,
фінансове стимулювання викладачів задля підвищення професійної майстерності та наукового розвитку.
Організація щорічних наукових, науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних, для апробації
результатів наукових досліджень, видавництво наукових журналів для опублікування результатів наукових пошуків
аспірантів теж варто віднести до сильних сторін ОНП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Ключовими слабкими сторонами ОНП є низький рівень інтернаціоналізації на усіх етапах життєвого циклу
програми та слабкі інституційні процеси забезпечення якості. ЕГ надає рекомендації, які стосуються цих аспектів та
охоплюють ряд інших. Загальною ж рекомендацією чи порадою від ЕГ є питання перегляду назви ОНП з
урахуванням її фактичного змістовного наповнення та фокусуванні на галузевий/регіональний контекст. До слабких
сторін цієї ОНП можна віднести виявлену проблему у профілі програми за 2018 рік, де ПР09 забезпечувався
виключно вибірковими компонентами. Разом з тим гарант та проектна група врахували цей недолік і в проекті
програми, виставленій на обговорення усі ПРН забезпечуються обов’язковими ОК. Також рекомендується більше
враховувати закордонний досвід аналогічних докторських програм, яких є багато у ЄС та інших країнах Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Незважаючи на достатню нормативну базу в питаннях
забезпечення якості http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza,
створення окремого структурного підрозділу Центр забезпечення якості вищої освіти, схвальні відгуки зовнішніх
стейкхолдерів щодо якості підготовки здобувачів за даною ОП, враховуючи результати онлайн зустрічей в фокус
групах, ЕГ дійшла висновку, робота цього центру поки що недостатньо ефективна. Рекомендується посилити
взаємодію всіх учасників системи забезпечення якості вищої освіти в КНУ та контролювати виконання розроблених
положень відповідно до настанови ESG-2015. Щодо інтернаціоналізації рекомендується звернути увагу на
закордонні аналоги ОНП за спеціальністю, передбачати академічну мобільність в межах угод із закордонними ЗВО
та інші форми міжнародної співпраці. Рекомендуємо при роботі із зовнішніми стейкхолдерами отримувати від них
більш конкретну інформацію щодо змістового наповнення освітніх компонент ОП та програмних результатів
навчання. Для подальшого удосконалення освітнього процесу в КНУ пропонуються переглянути та перезатвердити
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у Державному вищому навчальному
закладі «КНУ» (затверджено в 2013 р). та переглянути прохідний бал для вступу в аспірантуру. Як рекомендацію
пропонуємо проводити такі види семестрового контролю як екзамен та диференційний залік в присутності 2х
викладачів. Також, ЕГ пропонує спростити процедуру оскарження результатів семестрового контролю, задля
збільшення студентоцентрованого підходу, та обов’язкове залучення студентського самоврядування (наприклад
прописати в положенні їх участь у комісії) для захисту прав аспіранта в таких ситуаціях. До рекомендацій можна
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додати, що задля зручного користування сайтом слід на основному сайті зробити посилання на сайт кафедри. Як
рекомендацію ЕГ пропонує доповнити існуючу нормативну базу більш чіткими матеріалами щодо механізмів дій в
разі виникнення конфліктів між здобувачем та науковим керівником, в разі дискримінації та сексуальних домагань.

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.

В ОНП 2016 року (http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%9E%D0%9D%D0%9F-
%D0%94%D0%A4-141-2016.pdf) цілі були сформульовані у загальному вигляді: “забезпечити умови формування і
розвитку аспірантами програмних компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями,
навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері електричної інженерії”.
Проте, у процесі реалізації ОНП цілі було конкретизовано та чітко виділено основні акценти спрямовані на
формування у здобувачів комплексу загальних та професійних компетентностей, що дозволять їм якісно
організовувати та провадити наукові дослідження, освітню діяльність, вирішувати складні виробничі задачі в галузі
електричної інженерії. (http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/34616_OP_2018.pdf) В чинній версії
ОНП та проекту ОНП 2020 року (http://aespt.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D0%94%D0%A4_141_%D0%9A%D0%9D%D0%A3_2020-
1.pdf) цілі програми корелюють з місією та стратегією розвитку Криворізького національного університету
викладеними в Статуті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та "Стратегії розвитку державного вищого
навчального закладу «Криворізький національний університет»" (https://bit.ly/2SDn7SA) від 2019 року. На основі
проведених зустрічей з фокус групами та вивчення матеріалів на сайті ЗВО як рекомендацію щодо покращення ОП
можна запропонувати більше конкретизувати виробничу сферу: електроенергетичні системи гірничорудних та
металургійних підприємств.

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

За результатами онлайн зустрічей з фокус групами стейкхолдерів є чітка впевненість в тому, що вони приймають
активну участь у реалізації, розвитку та вдосконаленню ОНП. Відгуки представників промислових підприємств
регіону, розміщено на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/stakeholders/), а також інформація
отримана безпосередньо від зовнішніх стейкхолдерів під час онлайн-зустрічей підтверджують факт їх участі в
процесі формування та перегляду цілей та програмних результатів навчання за даною ОНП. Здобувачі також мають
можливість вносити пропозиції щодо вдосконалення ОНП (зокрема, аспіранти Дозоренко О.В. та Сіянко Р.В.
запропонували включити до змістового наповнення дисциплін «Іноземна мова для академічних та наукових цілей»
та «Іноземна мова наукової комунікації» модулі, присвячені підготовки наукових публікацій іноземною мовою,
розширити англомовну термінологію відповідно до тематики наукових досліджень). Для отримання зворотного
зв'язку зі студентами проводяться анонімні анкетування. Результати анкет аналізуються Центром забезпечення
якості вищої освіти КНУ та передаються гаранту ОНП. Побажання академічного персоналу також беруться до уваги,
особливо в частині вибіркових освітніх компонент, зміст яких змінюється відповідно до тематики дисертаційних
досліджень здобувачів. Під час онлайн зустрічі зі стейкхолдерами випускник кафедри минулих років Степанюк Д.П.
зазначив тісну співпрацю з КНУ в питанні підготовки висококваліфікованих кадрів для професійно-технічних
закладів, центрів підготовки та підвищення кваліфікацій робітничих професій електротехнічного спрямування.
Пропозиції стейкхолдерів обговорюються на засіданнях кафедри АЕСПТ та фікусють у протоколах
(http://aespt.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F-%D0%B7-
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8.p
df). На підставі проведених зустрічей з фокус-групами та вивчення матеріалів на сайті ЗВО та кафедри АЕСПТ в
якості рекомендації щодо покращення ОНП можна запропонувати гарантові програми доводити результати
анкетувань та обговорення змін ОНП до широкого загалу шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті
кафедри або університету.
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі та змістове наповнення освітніх компонент освітньої програми визначені з урахуванням сучасних тенденцій та
новітніх напрямів розвитку електроенергетичної галузі, що забезпечується тісними зв'язками представників групи
забезпечення ОНП з установами Національної Академії Наук України (зокрема Інститутом Електродинаміки, м.Київ
), Українською асоціацією інженерів електриків (УАІЕ), технічними університетами та Спеціалізованими Вченими
Радами за електроенергетичними напрямками. Факт такої співпраці підтверджено на онлайн зустрічах з проф.
Юрченко О.М. (Інститут електродинаміки НАН України), проф. Лежнюком П.Д. (голова СВР К 05.052.05), відгуком
проф. Клепікова В. (Президента УАІЕ http://aespt.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F-
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-
%D0%A3%D0%90%D0%86%D0%95.pdf). Регіональний контекст враховано шляхом включення до освітніх
компонент ОНП інформації у відповідності до запитів підприємств Кривбасу, пов'язаних з експлуатацією
електроенергетичних систем в гірничорудній та металургійній галузях (ТОВ “Криворіжелектромонтаж”, ТОВ
“Метинвест Инжиниринг”, ПАТ "АрселорМітал Кривий Ріг"). Результати обговорення ОП з представниками
виробничих підприємств зафіксовано у протоколах зустрічей (http://aespt.knu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F-%D0%B7-
%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%8F%D0%BC%D0%B8.p
df) У ході формулювання цілей та визначення програмних результатів навчання враховано досвід аналогічних
програм Запорізької державної інженерної академії, Приазовського державного технічного університету,
Національного університету "Львівська політехніка". Як незначне зауваження в контексті даного підкритерію можна
віднести недостатню роботу щодо вивчення та врахування досвіду іноземних освітніх програм за галуззю знань
електрична інженерія.

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 для третього рівня спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
наразі не затверджено. В КНУ розроблено тимчасовий стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового)
рівня для спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
(http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/tsvo/), який враховує вимоги як вітчизняних, так і європейських нормативно-
правових документів. Аналіз змісту навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін
(http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/navchal-disceplin/), інформація, отримана під час зустрічей з усіма
стейкхолдерами, дозволяє стверджувати, що результати навчання, заявлені в освітньо-науковій програмі, в цілому є
досяжними та відповідають дискрипторам Національної рамки кваліфікацій для 9 рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Дана освітньо-наукова програма має свою унікальність серед аналогічних ОНП інших ЗВО, пов'язану з орієнтацією
на електроенергетичні системи та комплекси для гірничорудних та металургійних підприємств. Позитивною
практикою є тісна взаємодія з зовнішніми стейкхолдерами як з виробництва, так і з боку закладів вищої та
професійно-технічної освіти, НАН України.

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

Рекомендуємо у роботі із зовнішніми стейкхолдерами отримувати від них більш конкретну інформацію щодо
змістового наповнення освітніх компонент ОНП та програмних результатів навчання. Рекомендуємо розширити
перелік програмних результатів навчання з урахуванням особливостей ОНП. В стратегії розвитку освітньо-наукової
програми бажано врахувати сучасні тенденції розвитку неформальної та дуальної освіти, досвід іноземних
навчальних закладів та використовувати їх при подальшому розвитку освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма загалом відповідає визначеному критерію з недоліками, що не є 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 освітньо-наукової програми (ОНП) становить 48 кредитів ЄКТС, що відповідає п. 6 ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту»
та 9 рівню НРК. Структура ОНП дозволяє забезпечити реалізацію права здобувачів вищої освіти на вибір освітніх
компонентів – 12 кредитів, що становить 25% від загального обсягу ОНП - відповідає пп. 15 п. 1 ст. 62 ЗУ «Про вищу
освіту». Тривалість навчання на ОНП – 4 роки. ОНП розроблено відповідно до «Положення про організацію
освітнього процесу Криворізького національного університету» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf).
Аналіз навчального плану підготовки здобувачів ВО за 2016 та 2018 роки дозволяє стверджувати, що він відповідає
вимогам чинного законодавства та нормативних актів. До нормативних дисциплін навчального плану включено 4
цикли дисциплін: загальнонаукової підготовки (7 кредитів ЄКТС), універсальних навичок (8 кредитів), мовної
підготовки (9 кредитів) та професійної підготовки (12 кредитів ЄКТС), що відповідає вимогам Постанови КМУ №
261 від 23.03.2016.

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.

Змістовне наповнення ОНП має чітку структуру та містить освітню і наукову складові. Згідно з п. 27 постанови КМУ
№ 261 від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)» ОНП складається із 4 груп компонентів, що
спрямовані на набуття компетентностей відповідно до 9 рівня Національної рамки кваліфікації - цикли
загальнонаукової, мовної та професійної підготовки, а також блоки вибіркових дисциплін. ОК збалансовано
розподілено за семестрами та роками навчання. Освітня складова завершується на другому році навчання. Аналіз
матриці відповідності визначених результатів навчання та компетентностей у профілях ОНП за 2016 та 2018 роки
засвідчує, що майже кожен програмний результат у цілому формується через загальні і спеціальні (фахові)
компетентності. Сукупність та взаємозв’язок ОК становлять логічну систему і дозволяють досягти цілей та
програмних результатів навчання. Одним із найбільших недоліків ОНП у поточній редакції від 2018 року
(http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/34616_OP_2018.pdf) є те, що програмний результат ПР09
(Уміти розробляти нормативно-технічні документи та стан дарти в електроенергетиці, електротехніці та
електромеханіці) у матриці відповідності забезпечується виключно вибірковими освітніми компонентами. Власне
сам факт наявності вибіркових ОК у матриці відповідності є зайвим. Під час зустрічі із групою забезпечення ОНП, її
члени та гарант визнали цей факт. У проєкті ОНП за 2020 рік, виставленій на обговорення ці недоліки усунуто.
Також, на думку експертів ОК5 Викладацька практика (http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/НП-
ДФ-141-2018-очна-звичайні.pdf) могла би бути у 4-му семестрі та завершуватись звітом (протоколом кафедри щодо
відкритого заняття), або взагалі винесена у позакредитні (вибіркові) ОК.

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

Змістовний аналіз ОНП, навчальних планів та силабусів і робочих програм ОК вказує на те, що вони дозволяють
встановити відповідність ОНП предметній області спеціальності 141 для рівня доктора філософії. Перелік та
змістовне наповнення вибіркових ОК є різними для різних років навчання здобувачів (підтверджується наданими
індивідуальними планами аспірантів усіх років навчання) та відповідають тематиці наукових досліджень здобувачів
– використанню відновлювальних джерел енергії, питанням компенсації реактивної потужності у
електроустановках тощо. Робочі програми та силабуси освітніх компонент обов’язкового та вибіркових блоків
розміщено у відкритому доступі на сайті кафедри - http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/navchal-disceplin/, здобувачі
ознайомлені та підтримують таку прозору практику.

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

Структурою ОНП передбачено право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у частці 25 % від
загальної кількості кредитів ЄКТС (12 кредитів). Перегляд наданих індивідуальних планів
(https://1drv.ms/u/s!AmIDY-vkcNPvhe8E6_TsY9Z54YHF8g?e=Rqul6Q) вказує на те, що від початку реалізації ОНП
було забезпечено факти добору дисциплін здобувачами. Усне підтвердження цьому було отримано під час
спілкування із здобувачами на фокус-групах. Одночасно спілкування з аспірантами та викладачами, науковими
керівниками підтвердили, що свій вибір ОК аспіранти обговорюють разом із науковими керівниками і за потреби
наукові керівники коригують вибір здобувачів. Усі здобувачі позитивно сприймають цю практику, оскільки
вибіркові ОК спрямовані на сприяння реалізації наукової складової ОНП. Перелік пропонованих кафедрою
вибіркових дисциплін наведено у профілі ОНП, на сайті кафедри у розділі «Аспірантура», що є позитивним
аспектом і дозволяє у повній мірі реалізувати здобувачами право на формування власної освітньої траєкторії.

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

Структура та змістовне наповнення ОНП спрямовані на формування певного переліку компетентностей, до яких
належать науково-педагогічні та спеціальні професійні компетентності. До останніх належать педагогічні уміння та
навики, організація наукової та освітньої діяльності. Задля досягнення згаданих компетентностей передбачено
обов’язкова ОК3 «Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі» (3 кредити) та ОК5
«Викладацька практика» з обсягом 2 кредити ЄКТС, які за свідченнями гаранта, здобувачів та НПП кафедри
дозволять здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності у своєму чи інших ЗВО.
Водночас, зміст освітніх компонентів блоків загальнонаукової та універсальної підготовки покликані допомогти
здобувачам здобути навики та компетентності щодо організації науково-дослідної роботи, реалізації проєктів тощо.
Компетентності дослідницького, комунікативного та етичного спрямування формуються належним чином та у
достатньому обсязі для 3-го рівня ВО.

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

П’ять РН 18-22 забезпечують здобуття навичок у сфері комунікації, автомономії та відповідальності. Освітні
компоненти ОК2-ОК5 мають на меті досягнення цих результатів навчання, що безумовно позитивним аспектом
реалізації ОНП. Результати зустрічей із гарантом та здобувачами підтвердили факт отримання таких навичок,
глибину їх засвоєння, адже частина здобувачів вже під час навчання є офіційно працевлаштованими
співробітниками кафедри. Таким чином, можна стверджувати, що ОНП надає та забезпечує можливості здобувачам
формувати soft skills у належний спосіб.

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

Професійний стандарт для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для рівня
вищої освіти «доктор філософії» не розроблено.

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.

Загальний обсяг освітньої складової ОНП становить 48 кредитів. У цей обсяг включено викладацьку практику
обсягом 2 кредити ЄКТС. Решта освітніх компонентів ОНП є суто навчальними і дозволяють здобути теоретичні
знання щодо базових понять філософії, теорії та практики організації наукової роботи та досліджень, підготовки
фахівців у ЗВО. Це свідчить про врахування освітніх потреб здобувачів. Поряд з тим, слабко обґрунтованою є форма
атестації більшості освітніх компонентів у формі іспиту адже години на підготовку і проходження їх для здобувачів
не передбачено навчальним планом за 2018 рік. Сукупно, ЕГ відзначає, що в разі обліку вказаних годин, обсяг ОНП
не перевищуватиме норм, встановлених чинним закондавством, а фактичне навантаження здобувачів є відповідним
для досягнення цілей і ПРН.

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.
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Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється, хоч і розглядається ЗВО та гарантом як опція.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП має достатньо чітку та зрозумілу для здобувачів структуру, ОК у ній становлять взаємопов’язану систему та
дозволяють досягти програмних результатів навчання. ОНП відповідає предметній області з урахуванням
регіональної та галузевої специфіки. Позитивною практикою є безумовне додержання та реалізація права
здобувачів на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Стейкхолдери (випускники, працедавці) залучені до
удосконалення та перегляду ОНП, що може вважатись кращою практикою.

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

До слабких сторін цієї ОНП можна віднести виявлену проблему у профілі програми за 2018 рік, де ПР09
забезпечувався виключно вибірковими компонентами. Разом з тим гарант та проектна група врахували цей недолік
і в проекті програми, виставленій на обговорення усі ПРН забезпечуються обов’язковими ОК. Також рекомендується
більше враховувати закордонний досвід аналогічних докторських програм, яких є багато у ЄС та інших країнах
ОЕСР.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Визначені сильні сторони ОНП та практика неухильного дотримання чинних вимог до розроблення та реалізації
програми підтверджують рівень В, а зазначені недоліки не є критичними і переважно уже враховані.

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

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

Правила прийому є чіткими та зрозумілими, детальний опис наведено в правилах прийому до аспірантури та
докторантури Криворізького національного університету у 2020 році, яке можна знайти на сайті КНУ в розділі
«Вступнику» – «Підготовка до вступу» - «До аспірантури та докторантури» (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-
vstupu-do-aspyrantury). Аналіз правил прийому показав відсутність дискримінацій. Також, на сайті в розділі
«Вступнику» – «Підготовка до вступу» - «До аспірантури та докторантури», наведено основний перелік документів,
серед яких особливе значення мають: програма фахового випробування для прийому на навчання; програма
співбесіди, програма вступного екзамену з іноземної мови. Розміщення цих файлів робить правила прийому
прозорими та однаковими для всіх. Під час дистанційної зустрічі зі здобувачами ВО було отримано докази
використання даних процедур, здобувачі описали процедуру вступу на магістратуру, та місця, звідки вони брали
інформацію. Таким чином, наявні факти та докази свідчать про чіткість, зрозумілість та доступність для всіх
зацікавлених сторін.

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

Аналіз програми фахового випробування для прийому на навчання (
http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%
BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83/%D0%B0%D1%81%D0%B
F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202020/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93
%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%20%D0%A4I
%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%A4I%D0%87%20141.doc) встановив, що в ній наведено перелік тем та
питань з дисциплін, що виносяться на випробування, а саме: «Теоретичні основи електротехніки», «Магнітні кола та
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основи теорії електромагнітного поля», «Статичні перетворювачі», «»Електроніка та мікросхемотехніка», «Теорія
електроприводу», «Системи керування електроприводом» - відповідають ОНП та враховують її особливості, є
достатніми для того, щоб перевірити достатні компетенції, потрібні для початку навчання. У відповідності до правил
прийому, під час вступу на ОНП вступники складають зазначений вище фаховий іспит та іноземну мову, а у випадку
вступу з інших спеціальностей - ще й проходять додаткову співбесіду. Питання, які виносяться на співбесіду та
рекомендована література для підготовки також доступні на сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0
%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%83/%D0%B0%D1%81%D0%
BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202020/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%
93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%20%D0%A1%D0%9FI%D0%92%D0%91%D0%95%D0%A1I%D0%94%D0%98%2
0%D0%97%D0%90%20%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%A6%20141.doc). Конкурсний бал під час вступу
розраховується за формулою, з урахуванням балів вступного випробування зі спеціальності, англійської мови,
середнього балу додатка до диплома магістра, та додаткових балів за навчальні та наукові досягнення вступника з
урахуванням невід’ємних вагових коефіцієнтів, як це зазначено в правилах прийому. Значення вагових коефіцієнтів
дозволяють обєктивно здійснити рейтингування вступників для спеціальності 141. Також в правилах прийому
зазначено прохідний бал, який повинен бути не менше 124 на будь-якому вступному випробувані.

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

Правила визнання результатів навчання отриманих під час академічної мобільності наведені в
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf) , є чіткими та зрозумілими, і доступними для всіх учасників
освітнього процесу, відповідають вимогам до них. Правила визнання результатів навчання отриманих в інших
закладах ВО під час переведення, переривання навчання та поновлення, а також академічної мобільності наведені в
Положенні про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора
філософії поза аспірантурою у Криворізькому Національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf) також є чіткими та зрозумілими. Під час бесіди із аспірантами була
отримана інформація, що вони знають про правила визнання результатів навчання отриманих в інших закладах ВО,
проте потреби їх використання не було.

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.

На сайті в розділі «Загальна інформація» - «Нормативна база» - «Положення про навчальний процес» наведено
Положення про порядок визнання у Криворізькому національному університеті результатів навчання, отриманих в
умовах неформальної освіти, в якому зазначається, що університет може визнавати результати навчання в обсязі не
більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Для визнання результатів навчання створюється предметна
комісія, яка на основі навчально плану визначає критерії оцінювання, ознайомлює з ними здобувача та проводить
екзамен. Якщо студент отримує менше 60 балів, результати навчання йому не зараховуються. Правила є чіткими,
прозорими та зрозумілими, загальнодоступними за посиланням (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf).
Під час бесіди із аспірантами була отримана інформація, що вони також знають про правила визнання результатів
навчання отриманих в неформальній освіті, проте потреби їх використання не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання, програми вступних випробувань зі спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» та програма вступного екзамену з іноземної мови викладені в вільному доступі,
є чіткими і зрозумілими, мають перелік питань та рекомендацій, їх легко знайти на сайті в розділі “Вступнику”. За
допомогою додаткового вступного випробування у формі співбесіди вступники із інших закладів ВО чи
спеціальностей можуть вступити на цю спеціальність, підтвердивши свій рівень. Програма співбесіди із
спеціальності також є у вільному доступі. Також сильною стороною та позитивною практикою в КНУ є наявність
чітких та зрозумілих правил визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті, що детально
прописано в положенні та опубліковано на сайті у розділі «Загальна інформація» - «Нормативна база» -
«Положення про навчальний процес».

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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Слабкі сторони за 3 Критерієм відсутні. Для подальшого удосконалення освітнього процесу в КНУ пропонуються
переглянути та перезатвердити Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у
Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний університет» (затверджено в 2013 р). та
переглянути прохідний бал для вступу в аспіранту (можливо підвищити його).

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Відповідність критерію 3 обґрунтовується наявністю чітких та прозорих процедур вступу на ОНП, наявністю
нормативної бази для визнання як результатів отриманих в інших закладах ВО так і в неформальній освіті. Хоча
дана ОНП не має слабких сторін за 3 критерієм, проте і не є зразковою, бо деякі документи, що відносяться до
організації освітнього процесу необхідно перезатвердити, тому рівень відповідності 3-му критерію – В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Проаналізовано звіт із самооцінювання, освітньо-наукові програми 2016 та 2018 років, навчальні плани, робочі
навчальні програми та силабуси дисциплін, «Положення про організацію освітнього процесу»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), «Положення про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), матеріально-технічну базу, результати
анкетування, тематику дисертаційних досліджень та відмічено наступне: методи навчання обов’язкових дисциплін
за освітньою програмою поєднують у собі як теоретичні (словесний, наочний), так і практичні. Проходження
викладацької практики здобувачами регламентується окремим Положенням про порядок проходження
викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). Індивідуальні потреби здобувачів вищої освіти враховуються при
виборі тем індивідуальних завдань освітніх компонент, тематики дисертаційного дослідження, проведенням
індивідуальних занять та консультацій як щодо освітньої складової ОНП, так і наукової, що підтверджуються за
результатами співбесід зі здобувачами. Форми оцінювання рівня досягнення результатів навчання студентами є
різноманітними і включають в себе: усне та письмове опитування, захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени.
Комбінація потокових лекційних занять та фактично індивідуальних практичних дозволяють ефективно розвивати
у здобувачів як навички роботи в колективі, так і лідерські якості, здатність до самостійної роботи. На основі
результатів онлайн-зустрічей можна стверджувати, що методи навчання та форми контролю дозволяють досягти
заявлені в ОНП програмні результати та забезпечити високу якість підготовки здобувачів. В КНУ центром
забезпечення якості вищої освіти відповідно до Положення про організацію та проведення опитування здобувачів
(https://bit.ly/3ixT9du) розроблено низку анкет для отримання інформації про ступінь задоволеності навчальними
послугами серед здобувачів вищої освіти. (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/oputyvanya/). Формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів регулюється "Положенням про організацію освітнього процесу",
"Положенням про формування здобувачами КНУ індивідуальної траєкторії навчання"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf), "Тимчасовим Положенням про вивчення навчальних дисциплін
вільного вибору студентами ДВНЗ «КНУ»" (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/37.pdf) та передбачає вибір
трьох дисциплін вільного вибору з переліку, який включає 10 освітніх компонент. Перегляд індивідуальних планів
здобувачів підтверджують факт індивідуального вибору здобувачами вибіркових освітніх компонент відповідно до
тематики їх дисертаційних досліджень. Також в КНУ передбачена можливість навчання за індивідуальним графіком
відповідно до "Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у КНУ"
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf).

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).

На сайті кафедри АЕСПТ викладені силабуси, робочі навчальні програми та інші навчально-методичні матеріали
для обов'язкових та вибіркових освітніх компонентів за ОП (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/navchal-disceplin/).
На офіційному сайті Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/) в розділі "Навчання"
розміщено графік навчального процесу та розклад занять. Таким чином, кожен бажаючий має повний доступ до
графіку навчального процесу, підсумкових контрольних заходів, критеріїв оцінювання, переліків питань для
самостійного вивчення, рекомендацій щодо організації самостійної роботи, тощо. Така інформація доводиться до

Сторінка 10



здобувача на початку навчання за кожною освітньою компонентою ОП. На основі аналізу вищезазначених
документів, результатів зустрічей з фокус-групами, ЕГ робить висновок щодо відповідності ОП цьому підкритерію.

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

Організація освітнього процесу на кафедрі автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та
транспорті КНУ забезпечує якісне поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП. Так в університеті
створені лабораторії, оснащені сучасним обладнанням фірми Siemens та Omron, в яких здобувачі можуть
отримувати практичні навички роботи з сучасним електроенергетичним обладнанням. Крім того, існують науково-
дослідні лабораторії, в яких здобувачі мають змогу апробувати свої наукові гіпотези. Додаткових можливостей щодо
апробації результатів наукових досліджень, поєднання їх з реальними практичними задачами промислових
підприємств надають філії кафедри АЕСПТ, що діють на підприємствах Кривбасу, зокрема НВО "Ракурс". Здобувачі
як на оплатній, так і на безоплатній основі залучаються до виконання кафедральних НДР, перелік яких розміщено
на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/nayka/naykova-doslidni-robotu/) та КНУ (http://www.knu.edu.ua/napryamy-
naukovyh-doslidzhen-universytetu). На основі аналізу вищезазначених документів, огляду матеріально-технічної
бази, результатів зустрічей з фокус-групами, ЕГ робить висновок щодо відповідності ОП цьому підкритерію.

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

Аналіз силабусів, робочих навчальних програм, переліку наукових публікацій НПП задіяних в реалізації даної ОНП,
тематики науково-дослідних робіт (http://aespt.knu.edu.ua/nayka/naykova-doslidni-robotu/) та міжнародних проектів
(http://doir.knu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/), зустрічі у фокус-групах
дозволяють стверджувати, що зміст освітніх компонент оновлюється на основі сучасних наукових досягнень та
практик.

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

В КНУ розроблена Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf), діє "Положення 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), розміщено інформацію щодо діючих міжнародних програм
(https://bit.ly/33ADrKn), запрошуються іноземні професори для читання лекцій, зокрема Strzelecki, Ryszard (Gdańsk
University of Technology), розроблено План дій щодо покращення процесу інтернаціоналізації Криворізького
національного університету на 2018-2020 роки (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/78.pdf), однак на думку
експертної групи активність як викладачів так і здобувачів на даній ОП щодо інтернаціоналізації потребує більшої
інтенсивності та ефективності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

До ключових та значимих порівняно з іншими сильними сторонами у контексті цього критерію слід віднести: (1)
практика створення філій кафедри на промислових підприємствах регіону, (2) залучення здобувачів до виконання
науково-дослідних робіт та (3) сучасна лабораторна база.

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

До слабких сторін слід віднести недостатню ступінь інтернаціоналізації ОНП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Звертаючи увагу на наведені сильні сторони і позитивні практики, рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 4 ЕГ дійшла висновку, що ОНП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" КНУ
відповідає рівню В за критерієм 4.

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.

Загальна інформація про критерії оцінювання наведена в «Положенні про організацію освітнього процесу для
аспірантів…», форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими і зрозумілими, що забезпечується тим,
що у кожного аспіранта є свій аккаунт у системі Moodle (http://mlib.knu.edu.ua/), де наведена основна інформація
щодо навчальної дисципліни, крім того на першій парі лектор доводить до відома студентів всю необхідну
інформацію з навчальної дисципліни, що підтверджено на зустрічах із аспірантами та НПП. Також, інформацію про
форми та критерії оцінювання РН з кожної дисципліни освітньої складової можна знайти на сайті в розділі
«Вступнику» - «Освітні програми», а ще на сайті кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/) в розділі «Аспірантура» -
«Навчальні дисципліни» можна знайти робочі програми та силабуси дисциплін. Загалом, як було встановлено зі
звіту та під час зустрічей, використовуються такі критерії оцінювання, як оцінювання роботи на практичних
заняттях, письмова та усні компоненти екзаменаційного/залікового контролів, опитування після лекцій, тощо.
Відповідно, це дає змогу вважати, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими.

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

Враховуючи те, що стандарт ВО за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
третього освітнього рівня ще не затверджений МОНУ, форма атестації здобувачів вищої освіти визначається
розробленою ОНП. Під час проведення дистанційної частини експертизи було перевірено теми дисертаційних
досліджень - всі вони відповідають напрямку ОНП.

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.

Крім тієї інформації, що була зазначена раніше, на сайті університету є Положення про порядок оцінювання знань
студентів (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf), де також детально описана вся необхідна інформація
щодо проведення поточного або семестрового контролю. В (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) наведено
процедуру вирішення конфліктних ситуацій між викладачем та студентом: у разі виникнення суперечностей щодо
об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри та за погодженням із деканом факультету створюється комісія з трьох
осіб для прийняття заліку чи екзамену в цього студента. Також студенти, які одержали не більше 2х незадовільних
оцінок, мають можливість ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального семестру.
Перескладання екзамену задля підвищення оцінки не в конфліктних ситуаціях забороняється. Як показала зустріч
зі здобувачами ВО, всі вони знають про це право, проте варто відзначити, що під час створення комісії задля
вирішення конфліктної ситуації, щодо семестрового контролю не вказано, чи може студентське самоврядування
бути присутнім та захищати права аспіранта.

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.

Як показав аналіз звіту про самооцінювання, пошук інформації на веб-сайті КНУ, а також зустрічі із аспірантами,
НПП, представниками адміністрації, у КНУ діє Положення про академічну доброчесність (АД)
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(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), в якому визначено чітка та зрозумілі політика, стандарти
дотримання АД. У ЗВО проводиться перевірка робіт на академічний плагіат за допомогою Інтернет-сервісу Unicheck,
проте потребує більш детального пояснення та обґрунтування висновків цієї перевірки на плагіат - в положенні в
додатках наведено зразок протоколу аналізу подібності, під час аналізу цього документу та зустрічей із сервісними
підрозділами експертною група дійшла висновку, що мінімальний визначений відсоток оригінальності 50%, потім
ця цифра розглядається комісією і переводиться у внутрішню систему оцінювання. Під час зустрічі із аспірантами,
було підтверджено факт перевірки робіт на плагіат, поінформованість студентів про АД за допомогою кафедри та
відповідних дисциплін, а також обізнаність в внутрішніх критеріях оцінювання на плагіат. Хоча, заклад ВО
популяризує питання академічної доброчесності, впроваджує програмні рішення для протидії її порушенням, однак,
питанню донесення цих питань до здобувачів варто приділяти більшу увагу.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

До позитивних практик у контексті критерію 5 варто відмітити те, що в університеті впроваджено віртуальне
навчальне середовище (Moodle), де кожен здобувач вищої освіти має свій аккаунт, знаходиться інформація по
дисциплінам, щодо контрольних заходів, оцінювання, тощо. Також до позитивних практик варто віднести
використання Інтернет-сервісу Unicheck, за допомогою якого проводиться перевірка дисертаційних робіт аспірантів,
рукописів дисертацій, монографій, рукописів статей на академічний плагіат. Позитивною стороною ОНП є велике
значення, яке надає ЗВО питанням академічної доброчесності , ґрунтуючись не тільки на результатах автоматичної
перевірки на плагіат, а також на аналізі результатів спеціально створеними експертним комісіями.

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

До слабких сторін відповідності 5 критерію, можна віднести недоопрацювання механізму забезпечення
об’єктивності екзаменаторів і як рекомендацію, запропонувати проводити такі види семестрового контролю як
екзамен та диференційний залік в присутності 2х викладачів. Також, експертна група пропонує спростити
процедуру оскарження результатів семестрового контролю, задля збільшення студентоцентрованого підходу, та
обов’язкове залучення студентського самоврядування (наприклад прописати в положенні їх участь у комісії) для
захисту прав аспіранта в таких ситуаціях. Крім того, до рекомендацій можна додати, що для більш зручного
користування сайтом та пошуку інформації, було б добре, щоб на основному сайті були посилання на сайт кафедри.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Рівень відповідності критерію 5 обґрунтовується тим, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є
чіткими і зрозумілими, наведені у вільному доступі на сайті, інформація про контрольні заходи також знаходиться в
Moodle, а на сайті кафедри виставлені РП всіх дисциплін. Теми дисертаційних досліджень здобувачів відповідають
напрямку ОНП. В Положенні про організацію освітнього процесу зазначено, що аспірант має право на оскарження
результатів контрольних заходів і під час зустрічі із здобувачами ВО експертна група впевнилась, в тому що всі вони
знають про це право. В закладі ВО крім дії Положення про академічну доброчесність, проводиться перевірка робіт на
академічний плагіат за допомогою Інтернет-сервісу: Unicheck на першому етапі, а на другому затверджується
комісієї. В той же час, в розрізі відповідності критерію 5 варто відзначити на певні недоліки, описані вище, які не є
суттєвими. Таким чином, рівень відповідності критерію 5 - В (загалом відповідність з недоліками, що не є
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.

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті є випусковою за цією ОНП із
залученням фахівців суміжних кафедр факультету. Задля реалізації освітньої та наукової складових ОНП залучено
викладачів із високою академічною кваліфікацією, що підтверджується науковими ступенями за 141 та
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спорідненими спеціальностями, вченими званнями, публікаціями за останні 5 років, участю в конференціях,
міжнародних проєктах та господарською тематикою із виробничими підприємствами. Понад 80% НПП кафедри
мають наукові ступені. Усі чотири наукові керівники аспірантів мають публікації у виданнях, що індексуються в
міжнародних базах Scopus і Web of Science. Практичний досвід, науковий доробок та академічна кваліфікація
викладачів, залучених до викладання на ОНП дозволяють досягнути проголошених програмних результатів та
відповідають предметній області відповідних ОК. Усі викладачі у плановому порядку проходять підвищення
кваліфікації, про що є свідчення на сайті кафедри - http://aespt.knu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Плани-
підвищення-кваліфікації-викладачів.pdf. Слабким недоліком є факт та плани таких заходів виключно в межах
України.

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

Криворізький національний університет керується рядом власних документів, що регламентують процеси добору
викладачів - Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Фахові обов’язкові дисципліни ОНП викладаються НПП, що мають
крім кваліфікаційних якостей (науковий ступінь, звання та публікації), ще й специфічні для програми – досвід
роботи з підприємствами. Цикл нормативної підготовки за ОНП здійснюють викладачі інших кафедр, визнані
фахівці. Процедури добору є публічними та відкритими. Також у ЗВО існує рейтингова система оцінки викладачів,
що дозволяє оцінювати та залучати найбільш продуктивних викладачів.

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

Працедавці з числа учених, представиники підприємств-партнерів та випускники кафедри з науковими ступенями
підтвердили свою залученість до процесів розроблення та удосконалення ОНП, її складових та окремих ОК. Так,
кандидат технічних наук, випускник кафедри Владислав Козлов підтвердив факт надання своїх пропозицій до змісту
ОК, що стосуються мікроелектроніки та англійської мови. Працедавці серед підприємств надають базу практики та
досліджень на своїх підприємствах під час реалізації ОНП.

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

Співпраця із представниками працедавців відбувається відповідно до укладених угод
(http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/dogovori/). На постійній (контрактній) основі представники від роботодавців до
навчального процесу не залучаються. Проте щорічно відбуваються окремі тематичні лекції та практичні заняття у
ЗВО, проведені вітчизняними та закордонними партнерами. Наприклад, результати зустрічей зі здобувачами та
стейкхолдерами підвтердили що, у 2019 рокі відбувались практичні заняття з представниками ПрАТ «Північний
гірничо-збагачувальний комбінат» (провідний спеціаліст Сільченко С., начальник цеху Вербинець В.), ПАТ
«Центральний ГЗК» (керівник відділу енергоменеджменту Стрілець М.) та НВО «Ракурс» (генеральний директор
Самойлов В.). На останньому підприємстві також функціонує філіал кафедри, що є позитивною умовою реалізації
ОНП.

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

Професійному розвиткові НПП кафедри надано особливої уваги, він здійснюється у плановому порядку та дозволяє
викладачам належно забезпечувати досягнення програмних результатів навчання. Також в університеті
виконується Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних
працівників ДВНЗ «Криворізький національний університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf).
Викладачі кафедри беруть участь в конференціях за кордоном, присвячених вдосконаленню викладацької
майстерності: IV Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку сучасної науки”, м. Львів, 2016
р., Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у
сфері технічних наук», м. Люблін, Польща, 2017 р., Міжнародна конференція «Managing international educational
projects – challeng of 21st centure», м. Ченстохова, Польща, 2018 р. тощо. Під час інтерв’ю з викладачами було
отримано підтвердження можливостей для мовного стажування з метою отримання сертифікатів на володіння
англійською чи іншими європейськими мовами з повним відшкодуванням понесених видатків.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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У ході зустрічей із викладачами та керівництвом ЗВО вдалось підтвердити факти фінансового заохочення розвитку
професійної майстерності науково-педагогічних працівників у вигляді премій та доплат за високі освітні та наукові
досягнення. Викладачі кафедри АЕСПТ щорічно входять до переліків НПП, який надається таке заохочення. Більш
конкретних відомостей щодо цього питання не вдалось отримати.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Підбір та залучення до реалізації ОНП викладачів високої академічної та професійної кваліфікації; прозорі
процедури конкурсного відбору викладачів; фінансове стимулювання викладачів задля розвитку професійної
майстерності та наукового стимулювання; співпраця із компаніями реального сектору економіки свого регіону.

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

Звіт про самооцінювання та спілкування з різними фокус-групами засвідчують слабкий рівень інтернаціоналізації
ОНП, у тому числі щодо залучення іноземних викладачів, закордонного підвищення кваліфікації власних НПП.
Також рекомендується більш систематично залучати викладачів-практиків саме до аудиторних занять з
аспірантами.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОНП в цілому відповідає вимогам до 6 критерію з недоліками, які є зрозумілими для кафедри та можуть бути
усуненими в найближчому часі, оскільки ЗВО володіє належним колом міжнародних та промислових контактів, які
слід залучати до освітнього процесу.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Ознайомлення з фото- та відеоматеріалами матеріально-технічного забезпеченням навчального процесу за даною
ОНП дозволило встановити наступне. В університеті створено належні умови для реалізації освітнього процесу та
проведення наукових досліджень здобувачами. Аудиторії оснащені новими меблями та мультимедійною технікою,
лабораторії – сучасною технікою. Для реалізації ОП задіяні навчальні лабораторії створені фірмами Siemens та
Omron. Для проведення наукових досліджень та забезпечення практичної підготовки здобувачів у ході реалізації
ОНП активно залучаються філії кафедри на промислових підприємствах регіону. Комп'ютерні класи мають
безкоштовний вихід до мережі інтернет, а комп'ютерне обладнання дозволяє вирішувати задачі відповідно до
навчальних програм освітніх компонент та проводити наукові дослідження. Доступ до навчальної та спеціалізованої
літератури, навчально-методичного забезпечення здобувачі та викладачі мають через бібліотеку (кафедральну та
університетську), в тому числі через веб-сторінку бібліотеки (http://lib.knu.edu.ua/). Фінансові ресурси КНУ
формуються коштом державного бюджету та спецфонду. На офіційному сайті закладу можна ознайомитися з
фінансовою звітністю (http://www.knu.edu.ua/finansova). Таким чином, експертна група робить висновок щодо
відповідності ОНП цьому підкритерію.

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.

Інтерв’ювання здобувачів дозволяє зробити висновок, що здобувачі, які навчаються в КНУ, мають право на
безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами
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університету, а також безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях,
що, безумовно, сприяє досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.
Викладачі також мають доступ до всіх вищезазначених ресурсів. Крім того варто відзначити безкоштовний доступ
викладачів до матеріалів міжнародних баз даних WoS та інших інформаційних сервісів бібліотеки. Перевірка
наукових робіт на плагіат також здійснюється безкоштовно. Таким чином, експертна група робить висновок щодо
відповідності ОНП цьому підкритерію.

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.

В стратегії розвитку КНУ нормативно закріплено важливу роль створення безпечного простору для життя та
здоров'я здобувачів при розвитку університету. Під час онлайн огляду приміщень університету та онлайн зустрічей з
учасниками освітнього процесу отримано підтвердження задекларованих принципів. Таким чином, експертна група
робить висновок щодо відповідності ОНП цьому підкритерію.

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

В процесі експертизи встановлено, що КНУ забезпечує належну інформаційну та організаційну підтримку через
офіційний веб сайт університету (http://www.knu.edu.ua/), структурних підрозділів (кафедри АЕСПТ
http://aespt.knu.edu.ua/, бібліотеки http://lib.ktu.edu.ua/, міжнародного відділу http://doir.knu.edu.ua/, центру
забезпечення якості вищої освіти http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity,
Центру сприяння працевлаштуванню студентів і випускників http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-spryyannya-
pracevlashtuvannyu-studentiv-i-vypusknykiv), Раду молодих вчених http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh),
сторінку в соціальних мережах https://www.facebook.com/knu.edu.ua/, youtube канал
https://www.youtube.com/channel/UCDa0PF-uAOL1588aMEb0Eqg. Консультативну підтримку здобувачі в основному
отримують від своїх наукових керівників, з якими налагоджено продуктивні робочі відносини. Також у закладі є
“скриньки довіри”. Соціальну підтримку здобувачів КНУ забезпечує через підтримання в належному стані мережі
інфраструктурних об'єктів для створення комфортних умов та всебічного розвитку здобувачів та НПП: гуртожитків,
спортивних споруд, пунктів громадського харчування, власної бази відпочинку, Палацу молоді та студентів. Про
якісну організаційну, інформаційну та консультаційну підтримку свідчить той факт, що 2019 року аспірант даної
ОНП Сіянко Р.В. став переможцем обласного конкурсу проектів "Молоді вчені Дніпропетровщини". Таким чином,
експертна комісія робить висновок щодо відповідності ОНП цьому підкритерію.

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

Нормативною базою організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами є п.6.6 "Положення
про організацію освітнього процесу", п.3.12 "Стратегії розвитку КНУ на 2019-2024 роки", Положення про порядок
навчання студентів за індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/40.pdf), Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8/%D0
%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20(%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96
%D0%B4%D0%BD.)28.05.2018.pdf) В ЗВО створюються необхідні умови для людей з особливими потребами: біля
входу розміщено кнопки виклику допоміжного персоналу; є ліфт; можливість формування індивідуального
розкладу для здобувачів, тощо. Таким чином, експертна комісія робить висновок щодо відповідності ОНП цьому
підкритерію.

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

В КНУ діє "Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у
діяльності посадових осіб Криворізького національного університету" (https://bit.ly/3diIzGp). На офіційному сайті
КНУ існує цілий розділ присвячений антикорупційній діяльності. Розроблено "Антикорупційна програма на 2018-
2020 роки" (https://bit.ly/30FUgBR), "Пам’ятка щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у
Криворізькому національному університеті" (https://bit.ly/2SBnf56) та " План заходів по запобіганню та протидії
корупції у Криворізькому національному університеті на 2020 рік" (https://bit.ly/3jFl1xx). В КНУ діє "Кодекс честі
студента" https://bit.ly/30EJE6g, який регулює відносини між здобувачами вищої освіти. Згідно з відомостями про
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самооцінювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або
корупцією) на даній освітньо-науковій програмі не виникало. Результати онлайн зустрічей з фокус групами
підтверджують обізнаність учасників освітнього процесу з вищезазначеною нормативною базою, механізмом дій в
разі виникнення конфліктних ситуацій. Таким чином, експертна комісія робить висновок щодо відповідності ОНП
цьому підкритерію.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Наявність потужної лабораторної бази, в тому числі у філіях кафедри на промислових підприємствах, що створює
умови, у яких здобувачі одночасно можуть набувати теоретичних та практичних компетентностей, поєднувати
освітній процес з науковою діяльністю.

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

В якості рекомендацій ЕГ пропонує доповнити існуючу нормативну базу більш чіткими матеріалами щодо
механізмів дій в разі виникнення конфліктів між здобувачем та науковим керівником, в разі дискримінації та
сексуальних домагань.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні сторони, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті критерію 7
експертна комісія дійшла висновку, що ОНП відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються «Положенням
про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). На горизонтальному рівні група забезпечення спеціальності на
щодвароки переглядає ОНП, її компоненти та їх змістовне наповнення. У ході зустрічей із гарантом, здобувачами,
працедавцями та іншими стейкголдерами підтверджено факт дотримання власних процедур як на рівні ЗВО, так і на
рівні кафедри. ОНП було у першій редакції затверджено в 2016 році та переглянуто в 2018 після виходу проєкту
стандарту для 3-го рівня за спеціальністю 141. Проект ОНП на 2020/2021 навчальний рік виставлено для публічного
обговорення на сайті кафедри http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/onp/.

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.

Аспіранти обізнані щодо процедур перегляду ОНП та інших заходах забезпечення її якості. Один із здобувачів
надавав пропозиції щодо поділу вибіркових ОК у іншому форматі – замість 3 дисциплін по 4 кредити ЄКТС, він
пропонував запровадити 4 по 3 кредити. У спілкуванні із відповідною фокус групою було встановлено, що
здійснюється анонімне опитування аспірантів щодо якості освітніх послуг та надання здобувачам можливості
вибору дисциплін вибіркового блоку (http://aespt.knu.edu.ua/акредитація/аспірантура/опитування). Аспіранти
залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП через участь у роботі органів громадського
самоврядування та Наукове товариство ((http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна база/Робочі та
дорадчі/polozh_nauk_tovar.pdf). Разом з тим у спілкуванні із Центром забезпечення якості Криворізького
національного університету не вдалось з’ясувати, яким же чином процедури внутрішнього забезпечення працюють
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на рівні ЗВО, адже уся ця діяльність за словами усіх опитаних стейкголдерів здійснюються силами кафедри АЕСПТ
без належного контролю, консультування чи інформаційної підтримки університетських підрозділів.

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

Роботодавців долучають до процедур забезпечення якості відповідно до «Положення про організацію освітнього
процесу» в КНУ. ЕГ у ході зустрічей вдалось підтвердити інформацію, наведену у звіті самооцінювання, щодо
залучення роботодавців до процесу забезпечення якості ОНП через процедуру рецензування програм, спільних
зустрічей із представниками кафедри, групи забезпечення та гарантом (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/dogovori)
та відгуків на ОНП та випускників (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/stakeholders/). Ознайомлення з відгуками
роботодавців на ОНП дає підстави вважати, що вони носять дещо формальний характер, не містять дат складання
чи подання та не місять будь-яких предметних рекомендацій чи зауважень. Разом з тим, спектр наданих для
ознайомлення угод у межах предметної області та промислового регіону Кривбасу справляє враження належного
рівня організації залучення роботадавців до забезпечення якості ОНП.

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

ЕГ встановлено, що на кафедрі АЕСПТ існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників ЗВО (http://aespt.knu.edu.ua/випускники/). На відкриту зустріч прийшло кілька випускників з
науковими ступенями кафедри і позитивно охарактеризували ОНП, наукових керівників та гаранта. Під час з
зустрічі з фокус-групою випускників, ЕГ мала змогу пересвідчитись, що вони підтримують тісний контакт з
викладачами та науковими керівниками.

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

В університеті розроблено та затверджено План заходів щодо забезпечення якості
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр забезпечення якості вищої освіти/План заходів щодо забезпечення
якості вищӧі освіти в КНУ на 2019-2024 рр.pdf), у рамках якого повинні виконуватись ключові заходи із
забезпечення якості ОНП. За свідченнями здобувачів та представників центру забезпечення якості на регулярній
основі від 2019 року здійснюється анкетування (http://aespt.knu.edu.ua/aspirantyra/oputyvanya/). Та на жаль, у
відкритому доступі результатів цього анкетування не вдалось знайти – їх утримує центр забезпечення якості освіти,
аргументуючи це автономією ЗВО. Чітких процедур чи алгоритмів дій за результатами опрацювання результатів
анкетування не вдалось встановити. Колектив кафедри на чолі з гарантом, натомість, цілком у дусі fitness-for-
purpose, перебувають у постійному діалозі зі здобувачами задля удосконалення ОНП. Це підтверджують як
здобувачі, так і колектив кафедри.

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

ОНП акредитується вперше.

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

За інформацією, отриманою ЕГ під час фокус-груп із адміністративним та академічним персоналом, університет
системно здійснює заходи, спрямовані на розбудову системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти,
головним чином у вигляді горизонтальної комунікації. Практично усі учасники академічної спільноти ЗВО різним
чином залучено до забезпечення якості ОНП – на етапах започаткування, перегляду та реалізації. Разом з тим,
ключові завдання з організації цієї роботи покладено на Центр забезпечення якості Криворізького національного
університету, який на момент проведення консультативного оцінювання ОНП не до кінця може виконувати
покладені на нього функції. На противагу, сама ОНП на кафедрі АЕСПТ дійсно сприяє розвиткові та підтримки
культури якості, що підтверджується враженнями членів ЕГ у ході зустрічей з усіма учасниками фокус-груп.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною в контексті Критерію 8 є грунтовне залучення зовнішніх стейкголдерів до планування та
реалізації ОНП, а також те сприятливе середовище на кафедрі АЕСПТ, що сприяє забезпеченню якості програми на
чолі з гарантом силами групи забезпечення спеціальності.

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

Незважаючи на достатню нормативну базу в питаннях забезпечення якості http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-
zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-osvity/normatyvna-baza, створення окремого структурного підрозділу Центр
забезпечення якості вищої освіти, схвальні відгуки зовнішніх стейкхолдерів щодо якості підготовки здобувачів за
даною ОП, враховуючи результати онлайн зустрічей в фокус групах, ЕГ дійшла висновку, робота цього центру поки
що недостатньо ефективна. Рекомендується посилити взаємодію всіх учасників системи забезпечення якості вищої
освіти в КНУ та контролювати виконання розроблених положень відповідно до настанови ESG-2015.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи ряд позитивних практик та загальний рівень додержання чинних вимог на кафедрі АЕСПТ щодо
критерію 8, схвальні відгуки зовнішніх стейкхолдерів щодо якості підготовки здобувачів, і на те, що з’ясовані
недоліки не є критичними для реалізації ОНП, експертна група оцінює рівень відповідності критерію як В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

На сайті КНУ у вільному доступі є всі необхідні документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, а також публічна інформація, яка вимагається законодавством. Всі документи є чіткими і
зрозумілими.

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.

Освітня програма була затверджена в 2016 році у встановленому порядку, який на той момент не вимагав її
оприлюднення на сайті, проте зараз сама освітня програма оприлюднена на сайті, так само як і її окремі
компоненти. Її можна знайти на офіційному сайті КНУ - «Вступнику» - «Освітні програми», а також на сайті
кафедри (http://aespt.knu.edu.ua/) – «Аспірантура» - «Освітньо-наукова програма», де також розташований проект
ОНП.

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

На сайті Університету є каталог освітніх програм третього рівня (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/osvitn-o-naukovi-prohramy), в якому наведена вся необхідна інформація про ОПП та ОНП, включаючи
цілі, очікувані результати навчання, освітні компоненти, програмні результати навчання, літературу, тощо. Варто
відзначити, що пошук по ОНП можна здійснити, враховуючи рік початку навчання, що дозволяє переглянути як
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поточний стан ОНП, так і її попередні версії. Зокрема, на сайті викладено опис ОНП, що акредитується, 2019 року
набору https://bit.ly/2SBn4qz, а також 2016 року набору https://bit.ly/2GACLfj.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною є веб-сайт з каталогом освітніх програм, що дає змогу швидко орієнтуватися та знаходити
необхідну інформацію. Переважна частина документів ЗВО, що стосується освітнього процесу є публічною і у
відкритому доступі на сайті, вся інформація є чіткою та структурованою.

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

До незначних недоліків, можна віднести те, що на офіційному сайті КНУ експертна група не знайшла посилань на
сайт кафедри, що трохи ускладнює пошук необхідної інформації, наприклад РП з дисциплін розміщені тільки на
сайті кафедри і не знаючи про існування окремого сайту кафедри, можна не знайти РП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

документів розміщена на офесійному веб-сайті університету, який має чітку та зрозумілу структуру, що робить її
доступною для всіх бажаючих. Проте, враховуючи відсутність посилань, для переходу з офіційного сайту на сайт
кафедри, рівень відповідності критерію 9 не є зразковим.

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.

Ґрунтовний аналіз змісту ОНП, вивчення тематик дисертаційних досліджень здобувачів, зустрічі зі здобувачами
однозначно вказують на відповідність ОНП як науковим інтересам аспірантів, так і їх відповідність проголошеним у
самій програмі регіональним та галузевим особливостям (орієнтація на Кривбас, фокус на силових установках та
комбінуванні традиційних систем із джерелами відновлювальної енергетики). Практика реалізації ОНП, яка двічі
переглядалась у 2018 та 2020 роках, вказують на те, що її зміст повністю забезпечує підготовку здобувачів до
дослідницької та викладацької діяльності в ЗВО. Аналіз наданих на прохання ЕГ індивідуальних планів усіх
здобувачів ОНП дозволяє стверджувати, що завдяки вибірковим та частині обов’язкових ОК забезпечується чіткий
зв’язок тем дисертаційних досліджень та назв/змісту ОК. Викладацька практика є обов’язковою (2 кредити ЄКТС) і
дозволяє сформувати компетентного викладача у ЗВО за спеціальністю 141. Здобувачі наголошували на
задоволеності змістом усіх ОК, які сприяють реалізації наукової складової навчання в аспірантурі. Звіти аспірантів
щопівроку заслуховуються на засіданнях кафедри, контроль реалізації ОНП здійснюється гарантом та науковими
керівниками. Рівень викладацької та наукової майстерності викладачів ОНП постійно підвищується завдяки
стажуванням та науковим дослідженням.

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

У ході опрацювання наданих документів та відомостей члени ЕГ мали змогу ознайомитись із науковими працями
керівників (4 особи – проф.Сінчук О.М., доц.Сінчук І.О., доц. Козакевич І.А. та доц.Ялова О.М.) до року наукового
керування аспірантами та після. У всіх наукових керівників є публікації у виданнях, що індексуються науково-
метричними базами Scopus/WoS, виняток становив випадок доц.Ялової О.М., профіль якої на разі афілійований з
іншим ЗВО, звідки вона перейшла в КНУ. Ґрунтовний аналіз наукових публікацій за ключовими словами, назвами
та оцінкою тем дисертаційних досліджень здобувачів вказують на їх взаємну відповідність – питання керування
силовими установок промислових підприємств (науковий керівник проф. Сінчук О.М. та аспіранти Горшков В.В.,
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Лоташ П.В., Краснопольський Р.І.), використання відновлювальних джерел у промислових установках (науковий
керівник доц.Сінчук І.О. та аспірант Дозоренко О.В.), енергоефективність у залізнорудному виробництві (науковий
керівник доц.Ялова О.М. та аспірант Сусідко А.В.), дослідження засобів та технологій перетворення енергії
(науковий керівник доц. Козакевич І.А. та аспірант Сіянко Р.В.). Усі здобувачі мають щонайменше по дві спільні
наукові публікації зі своїми науковими керівниками. Усі наукові керівники мають наукові публікації, що
відповідають тематиці дисертаційних досліджень до моменту набуття статусу наукових керівників чинних
здобувачів на ОНП.

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).

У ході опрацювання наданих документів та відомостей члени ЕГ мали змогу ознайомитись із науковими працями
керівників (4 особи – проф.Сінчук О.М., доц.Сінчук І.О., доц. Козакевич І.А. та доц.Ялова О.М.) до року наукового
керування аспірантами та після. У всіх наукових керівників є публікації у виданнях, що індексуються науково-
метричними базами Scopus/WoS, виняток становив випадок доц.Ялової О.М., профіль якої на разі афілійований з
іншим ЗВО, звідки вона перейшла в КНУ. Ґрунтовний аналіз наукових публікацій за ключовими словами, назвами
та оцінкою тем дисертаційних досліджень здобувачів вказують на їх взаємну відповідність – питання керування
силовими установок промислових підприємств (науковий керівник проф. Сінчук О.М. та аспіранти Горшков В.В.,
Лоташ П.В., Краснопольський Р.І.), використання відновлювальних джерел у промислових установках (науковий
керівник доц.Сінчук І.О. та аспірант Дозоренко О.В.), енергоефективність у залізнорудному виробництві (науковий
керівник доц.Ялова О.М. та аспірант Сусідко А.В.), дослідження засобів та технологій перетворення енергії
(науковий керівник доц. Козакевич І.А. та аспірант Сіянко Р.В.). Усі здобувачі мають щонайменше по дві спільні
наукові публікації зі своїми науковими керівниками. Усі наукові керівники мають наукові публікації, що
відповідають тематиці дисертаційних досліджень до моменту набуття статусу наукових керівників чинних
здобувачів на ОНП.

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

На основі аналізу інформації на сайті ЗВО, результатів зустрічей з фокус-групами ЕГ встановлено, що для долучення
здобувачів до міжнародної спільноти університетом здійснюється інформаційна та організаційна підтримка. На
сайті відділу міжнародних зв'язків розміщено інформацію про міжнародні програми досліджень та стажування
(https://bit.ly/34C5sjS), кафедрою іноземних мов здійснюється консультативна підтримка щодо перекладу наукових
публікацій іноземною мовою, запрошуються провідні іноземні фахівці за спеціальністю (зокрема Strzelecki, Ryszard
(Gdańsk University of Technology)), університетом організовуються міжнародні конференції. Наукові керівники
також залучають здобувачів до міжнародної спільноти шляхом спільних публікацій в періодичних виданнях, що
індексуються міжнародними наукометричними базами, зокрема Scopus та WoS (Sinchuk O., Kozakevich I., Kalmus D.,
Siyanko R.Examining energy-efficient recuperative braking modes of traction asynchronous frequency-controlled electric
drives // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Industrial and technology systems. Vol. 1, no. 1 (85), 2017,
pp. 50-56., Sinchuk I. O. To the problem of formalization of manager parameters for the development of automated control
system by energy flows of iron ore mines [Electronic resource] / I. O. Sinchuk, V. O. Fedotov, O. V. Dozorenko ; Kryvyi Rih
National University // Computer Science, Information Technology, Automation. – 2019. – Vol. 5. – Issue 1. – P. 4–13. –
DOI: 10.31721/2414-9055.2019.5.1.4., Sinchuk I.O., Fedotov V.O., Dozorenko O.V. To the problem of formalization of
manager parameters for the development of automated control system by energy flows of iron ore mines. Computer Science,
Information Technology, Automatics. 2019. Vol. 5, Issue 1. P. 4–13. DOI: 10.31721/2414-9055.2019.5.1.4), участі у
міжнародних конференціях за кордоном (Sinchuk O.M., Boiko S.M.,Krasnopolsky R.I. Features of the operative daily
prognosis to the conditions of the electrical supply complex-electric consumption of mining companies/ International
research and practice conference. Modern methods, Innovations, and experience of practical application in the field of
technical sciences //December 27 – 28, 2017 Radom, Republic of Poland, 88 -91с.) Таким чином, ЕГ робить висновок
щодо відповідності ОП цьому підкритерію

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

Під час дистанційної зустрічі із гарантом програми експертна група запросила документи, щодо участь наукових
керівників аспірантів у дослідницьких проектах. В результаті була отримана і проаналізована довідка, про
виконання науково-дослідних робіт, яка підтверджує наявність практики участі наукових керівників у
дослідницьких проектах, що впроваджуються переважно в промисловості: «Розроблення комплексу заходів по
енергозбереженню на підприємствах залізорудної промисловості» Держреєстрація №0114U003457 ; "Розроблення
енергозберігаючих заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості" Держреєстрація № 0115U003180; .
Розробка засобів моніторингу для підвищення якості електричної енергії у мережах підприємства Реєстраційний
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номер 0119U002985 Розробка та впровадження раціональних науково-технічних і проектних рішень по зниженню
плати підприємства за реактивну потужність та мінімізація втрат в електрозабезпечуючих мережах ЦСП.
Реєстраційний номср 0119U002986 Розробка та впровадження технічних засобів по зниженню аварійних виходів із
ладу тиристорних і транзисторних електроприводів технологічних цехів Розробка проектної документації:
Перевірка діючих засобів, розрахунок та впровадження ефективних систем блискавкозахисту. Також в одному серед
наведених дослідницьких проектах приймали участь й аспіранти. Також, аспіранти залучені до ініціативних
науково-дослідних робіт кафедри АЕСПТ, що підтверджується свідченнями здобувачів та їх наукових керівників.
Варто відмітити також участь доц. Козакевича І. в міжнародному проекті Erasmus+ “Development of practically-
oriented student-centered education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems”

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.

В Положенні про академічну доброчесність наведено такі види академічної відповідальності: для аспірантів -
позбавлення академічної стипендії; повторне проходження відповідного ОК ОНП; повторне виконання
кваліфікаційної роботи; проведення додаткової перевірки інших робіт автора. Для співробітників університету -
проведення додаткової перевірки на виявлення ознак академічного плагіату всіх робіт автора; відкликання з
розгляду (друку) робіт; позбавлення права брати участь у конкурсах на отримання фінансування для проведення
наукових досліджень та реалізації освітніх проектів, стипендій, грантів тощо; виключення зі складу Вченої ради,
дорадчих і робочих органів Університету або обмеження права на участь у роботі таких органів на певний термін;
позбавлення почесних звань, нагород; відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання. Проте, аналіз цього
положення, показав, що не наведено інформацію, про виключення можливості здійснення наукового керівництва
особами, які вчинили порушення академічної доброчесності, тому як рекомендацію експертна група може
запропонувати переглянути положення про академічну доброчесність та додати цей підпункт до академічної
відповідальності. Дистанційні зустрічі із керівниками та аспірантами підтвердили, що нікого з них не було
звинувачено в порушенні академічної доброчесності. Проаналізувавши наукові публікації наукових керівників за
останні 5 років ЕГ констатує факт їх розміщення в рецензованих періодичних виданнях, матеріалах міжнародних
конференцій, що індексуються міжнародними наукометричними базами Scopus та WoS, публікації в яких відповідно
до встановвлених практик передбачають перевірку текстів на плагіат. Отже таким чином можна констатувати
дотримання принципів академічної доброчесності з боку керівників та здобувачів даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Активна діяльність наукових працівників КНУ в реалізації наукових проектів: міжнародних, на державне
замовлення та на замовлення промислових підприємств. Реальне залучення аспірантів до виконання науково-
дослідних робіт, можливість здійснювати наукові дослідження як на кафедрі, так і на промислових об’єктах. Тісний
контакт керівників та аспірантів у питаннях освітньої та наукової складових ОНП на всіх етапах її життєвого циклу.
Організація щорічних наукових, науково-практичних конференцій для апробації результатів наукових досліджень,
видавництво наукових журналів для опублікування результатів наукових пошуків аспірантів.

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

За свідченнями здобувачів певною перешкодою до участі у міжнародних проєктах і програмах академічної
мобільності є недостатній рівень сформованості англомовної комунікативної компетентності. Також на рівні
перегляду та реалізації ОНП слід посилити її інтернаціоналізацію шляхом укладання угод про академічну
мобільність здобувачів та НПП, залучення іноземних лекторів тощо.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП та освітня діяльність за нею загалом відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими.
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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.

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток програма
візиту_08092020_фінал.pdf

JY3LVfHqgFgmNafeL3VZChzerZe8DroWnSLgpuJkB
JY=

Додаток 3. Довідка щодо переліку
авторів тематик та НДР, що
виконувались на кафедрі АЕМС

за 2016-2020 роки.pdf

WqrBEcqKXA4pMShmK9svRSJqYlAq1efMguhbA7L5
+Hc=

Додаток 2. Списки праць наукових
керівників та здобувачів.pdf

NygSNI52vM7lOfqXNxcYH4esgS0LOrOo5+t3n5Sbs
+E=

Додаток 4. Довідка про матеріально-
технічне забезпечення кафедри
для виконання дисертаційних

досліджень.pdf

0fbqUH6nbDxFdJ47sh11DdcyEPmHReJoafMNRobw
CTI=
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***

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

Карпаш Максим Олегович

Члени експертної групи

Приступа Анатолій Леонідович

Говорова Катерина Владленівна
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