
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34613 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 103 Науки про Землю

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 34613

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 103 Науки про Землю

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 Сосса Ростислав Іванович, Баранова Антоніна Олегівна, Тараєвський
Олег Степанович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.12.2020 р. – 19.12.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%96%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%
D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E.
pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/110/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D
0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%90%D0%
BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%
D1%8F/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9%20%D1%80
%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C/103/103.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОНП має унікальність у порівнянні з подібними освітніми програмами. Ця унікальність полягає: по-перше, у
наданні інструментарію, якій дозволяє здобувачам вивчати широкий спектр об'єктів дослідження, у тому числі:
поєднання принципів та підходів з фізичної географії, географічного краєзнавства, охорони довкілля та
раціонального використання природних ресурсів. По-друге, ОНП базується на ОП Криворізького національного
університету рівня магіст за спеціальністю 103 «Науки про Землю», і, таким чином, є остаточним завершеним
циклом підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі «Науки про Землю», які спроможні виконувати весь
комплекс завдань, що пов'язані набуттям компетенцій, знать, навичок, вміння систематизувати та узагальнювати
інформацію щодо територій та акваторій різного таксономічного рівня з подальшим застосуванням отриманих
знань. По-третє, враховує запит на підготовку докторів філософії за третім рівнем освіти, які є затребуваними у
закладах вищої та середньої освіти, науково-дослідних та проектних організаціях, та державній службі та у
приватних компаніях, в інших установах.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1) діяльність Криворізького національного університету базується на взаємодії всіх учасників освітнього процесу, в
тому числі і роботодавців, направлена на удосконалення ОНП та забезпечення індивідуальної траєкторії навчання
здобувачів вищої освіти; 2) ОНП направлена на трансфер технологій (наукових робіт здобувачів вищої освіти
виконуються в рамках наукових досліджень кафедри географії та з урахуванням очікувань роботодавців; 3) освітні
комплекси ОНП використовують широкий інструментарій методів, зокрема комп'ютерних технологій, практичних
польових досліджень, комунікативні технології; 4) в закладі є наявна належна новітня навчальна інфраструктура; 5)
ОНП будується на принципах академічної мобільності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкою стороною у ЗВО є Міжнародна академічна мобільність на ОНП “Науки про Землю”, що знаходиться на
ранній стадії реалізації, здобувачі ОНП не мали такого досвіду під час навчання в аспірантурі (слабка сторона
програми) ЗВО рекомендовано: активізувати академічну мобільність аспірантів; розширити 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.

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.

Освітня програма має чіткі цілі, що відповідають специфіці навчального процесу та компетентостям отримання
знань, вмінь та навичок. Цілі ОНП, спрямовані на підготовку здобувача ступеня доктор філософії до самостійної
науково-дослідницької діяльності, озброєного поглибленими знаннями та навичками в сфері наук про Землю,
відповідають місії та стратегії Університету. ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії є складовою
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Стратегії розвитку ДВНЗ «Криворізький національний університет на 2019-2024 рр. (надалі Стратегія), з якою
можна ознайомитися за посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf Місія Університету, згідно зі
Стратегією, полягає у підготовці конкурентоспроможних фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання
науково-педагогічного й наукового потенціалу; у розвитку й модернізації навчально-матеріальної та науково-
дослідної бази; у поступовому впровадженні європейських і світових стандартів якості освіти; у наданні
високоякісних освітніх послуг і реалізації інноваційних наукових досліджень відповідно до потреб економіки та
вимог зацікавлених сторін; у поширенні наукових знань, культурно-просвітницької діяльності; у збереженні та
примноженні кращих традицій університетської освіти. Це обумовлює необхідність реалізації таких стратегічних
цілей: утвердження університету як провідного регіонального суспільного науково-освітнього центру; розвиток
інтелектуального потенціалу та конкурентоспроможності університету; створення сучасної інфраструктури та
системи управління. Місія ЗВО має явну суспільну складову, віддзеркалює унікальність ОП і дозволяє впровадити та
реалізувати всі необхідні компоненти, які передбачені для підготовки доктора філософії. Унікальність ОП полягає в
тому, що вона направлена на розробку наукових методів, компетенцій, навичок та практичних вмінь, спрямованих
на комплексне та системне визначення закономірностей взаємодії природних та соціально-економічних складових
територіального розвитку та суспільного зростання. Цілі ОП передбачають підготовку доктора філософії, здатних до
дослідницько-інноваційної, науково-педагогічної діяльності та створення репозитарію наукової інформації за
результатами оригінальних досліджень здобувачів, що забезпечить збереження та примноження наукових
цінностей і досягнень суспільства. Цілі програми узгоджені з кваліфікаційними характеристиками професій
працівників у сфері географічної освіти України.

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

Спілкування зі стейкхолдерами виявило їх зацікавленість в реалізації освітньої програми, знання та навички, що
отримають здобувачі в процесі навчання, використовуються у практичній діяльності, зокрема, поглиблені знання з
петрографії, мінераграфії, тектоніки й економічної геології; вміти комплексно вирішувати проблеми якості
мінеральної сировини; вміти складати звіт про науково-дослідну роботу геологічного спрямування, (лис від
роботодавця доданий до Справи). Проведені зустрічі показали, що стейкґолдери залучаються до формулювання
цілей та програмних результатів навчання, а цілі освітньої програми та програмні результати навчання враховують
їх позиції та потреби. Випускників за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії ще не було. Для
врахування інтересів здобувачів проводилось їх анкетування. Здобувачам також було запропоновано сформулювати
власні варіанти результатів навчання. Серед їх пропозицій були: вміння підготувати запит на отримання грошового
забезпечення наукових досліджень і професійно презентувати результати досліджень. Ці пропозиції були враховані
під час оновлення ОНП. У подальшому планується моніторинг інтересів і розгляд пропозицій від випускників під
час ділових зустрічей, на наукових конференціях і шляхом вивчення кореспонденції, яка буде надходити від них на
електронну пошту гаранта evtekhov@gmail.com. Роботодавці безпосередньо беруть участь в практичній складовій ОП
через спільних публікацій, та участі в міжнародних науково практичних конференціях (було зазначено під час
зустрічі з роботодавцями).Пропозиції стейкґолдерів аналізувались гарантами, керівництвом кафедри та
адміністрацією ЗВО і були враховані. Система взаємодії зацікавлених сторін є дієвою і гарантує регулярність
перегляду і покращення ОП. Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти під час формулювання
цілей та програмних результатів навчання ОП проводяться періодичні заслуховування та розгляди пропозицій на
засіданнях під час різноманітних наукових заходів, які проводяться в університеті.

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.

На час оновлення ОНП «Науки про Землю» однойменна спеціальність існувала в Україні неповних три роки – її було
введено з листопада 2015 р. За цей період випускників третього (освітньо-наукового) рівня в країні ще не було. У
зв’язку з цим урахувати тенденції розвитку спеціальності на ринку праці при формулювання цілей і програмних
результатів ОНП було не можливим. За звітний період співробітники кафедри геології і прикладної мінералогії
Криворізького національного університету проводили моніторинг динаміки попиту на вакансії фахівців-геологів,
інформацію про які розміщено на Інтернет-ресурсах із працевлаштування (rabota.ua, work.ua, ua.trud.com,
www.careerjet.com.ua та ін.). У подальшому передбачається продовження вивчення попиту на цих ресурсах, а також
оброблення даних із відкритих офіційних джерел стосовно конкурсів на заміщення посад науково-педагогічних
працівників ЗВО та наукових співробітників науково-дослідних установ і організацій. Цілі та програмні результати
ОНП корелюють із державною політикою в галузі використання надр, орієнтовану на розширення мінерально-
сировинної бази країни. Слід зазначити, що Криворізький регіон є індустріальним центром світового значення. Тут
зосереджені численні промислові підприємства гірничодобувної, металургійної, будівельної та інших галузей
промисловості. Урахування регіонального контексту в цілях і програмних результатах полягає в спрямуванні
навчання на підготовку кадрів високої кваліфікації для геологічних служб підприємств гірничо-металургійного
сектору та наукових установ, що реалізують інноваційні проекти в галузі геології – розв’язання проблем будови,
мінерального й петрографічного складу геологічних об’єктів Криворізького регіону й навколишніх територій. За
результатами зустрічей експертної групи з учасниками освітнього процесу було неодноразово підтверджено, що ОП
використовує досвід як національних та і іноземних освітніх програм і базується на новітніх досягненнях науки і
техніки.
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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.

Слід відмітити, що на момент оновлення ОНП, яка акредитується, в Україні не існувало й дотепер не існує офіційно
затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю третього (освітньо-наукового) рівня.
Оскільки на час оновлення ОНП в Україні був відсутній стандарт зі спеціальності 103 Науки про Землю для третього
(освітньо-наукового) рівня, розробники ОНП спирались на: тимчасовий стандарт вищої освіти, затверджений
вченою радою Криворізького національного університету (протокол № 5 від 26.12.2018 р.) і введений у дію наказом
ректора № 556 від 29.12.2018 р., який був розроблений на базі декількох нормативних документів, зокрема
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій. Особливостями цієї програми є її орієнтація на акцентуалізацію змісту освітніх компонент на сучасні
тенденції розвитку та оволодіння здобувачами вищої освіти поглибленими знаннями в області мінералогії,
кристалографії, вчення про родовища корисних копалин і економічної геології, що забезпечить подальший
суспільний і економічний розвиток країни через формування людського капіталу в сфері наук про Землю; набуття
навичок з вибору оптимального комплексу методів вивчення геологічних об’єктів різного рівня організації речовини
– від рудних регіонів до мінеральних індивідів, та підготовка до науково-дослідницької та викладацької діяльності в
закладах вищої освіти та наукових установах, що забезпечить здобувачів умінням органічно поєднувати в
навчальному процесі освітню, наукову та інноваційну діяльність.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1) ОНП має ознаки унікальності у порівнянні з подібними освітніми програмами України, оскільки направлена на
розробку наукових методів комплексного поєднання завдань у сфері мінералогії, кристалографії, геології родовищ
метальних і неметальних корисних копалин і економічній геології.; 2) цілі ОНП мають суспільно важливий
характер; 3) ОП переглядається щорічно, у тому числі виконується перегляд програм навчальних дисциплін з метою
врахування особливостей новітніх тенденцій розвитку спеціальності (є наявні дисциплін, які відсутні в ОП І-ІІ рівнів
вищої освіти спеціальності 103 Науки про Землю і які формують у здобувачів ступеня доктора філософії нові
компетентності, результати і/або висновки професійних дискусій, науково-практичних конференцій, конкурсів
наукових робіт, круглих столів, тощо). Позитивні практики: Наявність як комплексного, так і індивідуального
підходів у забезпеченні наукової складової освітнього процесу. Програмні результати навчання враховують
особливості підготовки фахівців за напрямом «Науки про Землю» для роботодавців.

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

Мету ОНП доповнити інформацією щодо «управлінської діяльності» (оскільки випускники за ОНП за своїм рівнем
кваліфікації можуть займати посади керівників підприємств та їх підрозділів, які не є науковими і освітніми
закладами, як виявлено зі зустрічі з роботодавцями та випускниками).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, суттєві
недоліки відсутні.

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
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навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Обсяг ОНП «34613 Науки про Землю» 2016 р., 2018 р. становить 60 кредитів ЄКТС, що відповідає ст. 5 Закону
України «Про вищу освіту» та Постанові Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р . «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у закладах вищої освіти (наукових
установах)» (уточнена й доповнена (23.04.2019 р. № 283).

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

ОНП 2016, 2018 рр. містять по 4 обов'язкових освітніх коипонентів, які включають 11 обов’язкових і по 3 варіативних
навчальних дисциплін. Останні розподілені за чотирма складовими таким чином: загальнонаукова підготовка – 2
навчальні дисципліни, 7 кредитів; універсальна підготовка – 3 навчальні дисципліни, 8 кредитів; мовна підготовка
– відповідно 2 і 9; професійна підготовка – 4 і 21. ОНП «Науки про Землю» 2016 р. не містить структурно-логічної
схеми освітньої програми, навчальні дисципліни не згруповані за складовими. Проте, експертна група констатує, що
включені до програми 2016 р. освітні компоненти в цілому складають логічну систему. Набір освітніх компонентів в
ОНП 2016 і 2018 рр. дає можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. ОНП 2020 р.
містить у чотирьох складових 13 обов’язкових і 5 варіативних освітніх компонентів, які дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Загальний обсяг дисциплін загальної та професійної
підготовки, відповідно 24 і 21 кредит, аналогічний попереднім ОНП. На дві навчальних дисципліни збільшено цикл
професійної підготовки при однаковому загальному обсязі дисциплін професійної підготовки в 21 кредит.
Структурно-логічні схеми ОНП 2018, 2020 рр. засвідчують, що включені освітні компоненти охоплюють: загальні
компетентності аспіранта, фахові компетентності аспіранта, наукову складову та практичну підготовку. Програмні
результати навчання корелюються з цілями ОНП “Науки про Землю” й підпорядковані ідеї надання спеціальних
знань та професійної підготовки у галузі Природничі науки, необхідних для проведення наукового дослідження, а
також подальшої професійно-наукової діяльності, що становить “фокус” програми. Навчальні плани 2016, 2018 рр,
цілком корелюються з ОНП Науки про Землю відповідного року. Обсяг обов’язкових освітніх компонентів дозволяє
досягненню програмних результатів навчання, що засвідчено в Матриці відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-наукової програми (таблиця 3 ОНП 2018, 2020 рр.) та Матриці забезпечення програмних
результатів навчання компонентами освітньо-наукової програми (таблиця 4 ОНП 2018, 2020 рр.). Експертна група
констатує, що програмні результати навчання забезпечені, в першу чергу, за рахунок обов’язкових дисциплін.

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

Зміст ОНП загалом відповідає предметній області спеціальності 103 “Науки про Землю”, оскільки відповідно до
Постанови Кабінету міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 ця спеціальність передбачає вивчення складу і
будови Землі, у тому числі геологію, геофізику, мінералогію, геохімію, вулканологію, сейсмологію та інші фізичні
науки про Землю, метеорологію та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологію,
океанологію”; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/53-2017-%D0%BF

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії у аспірантів програми регламентується «Положенням
про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії
поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf та
Положенням про формування здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії
навчання http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf Структура ОНП передбачає можливість для індивідуальної
траєкторії здобувача доктора філософії. Відповідно до навчальних планів 2016, 2018 і 2020 рр. на дисципліни
вільного вибору відведено 15 кредитів (25 %). Проте ЕГ констатує, що навчальні плани 2016, 2018 рр містять 6
дисциплін вільного вибору, з яких здобувач міг обрати 3. Навчальний план 2020 р. містить 11 дисциплін вільного
вибору, з яких здобувач може обрати 5. Проте, у банку вибіркових дисциплін, який представлено на сайті ЗВО і
містить перелік вибіркових дисциплін, наведено лише 7 дисциплін для вибору. Під час роботи у фокус-групі
аспіранти підтвердили можливість вибору дисциплін. Представлені на запит ЕГ індивідуальні навчальні плани
аспірантів підтверджують вивчення ними вибіркових дисциплін.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка аспірантів регламентується Тимчасовим Положенням про порядок проходження
викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf) , де чітко висвітлюється зміст наукової
та педагогічної складової практики. Навчальні плани 2016, 2018 і 2020 рр. за ОНП у своїй обов’язковій складовій
містять викладацьку практику обсягом 2 кредити (60 год). Практична підготовка здобувачів дозволяє здобути
загальні та фахові компетентності. Під час зустрічі аспіранти підтвердили те, що вони мають у своєму навантаженні
викладацьку практику.

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

Освітня програма передбачає набуття аспірантом (ад’юнктом) соціальних навичок soft skills, що відбувається в
процесі вивчення таких обов’язкових дисциплін - Іноземна мова для академічних та наукових цілей, Іноземна мова
наукової комунікації, Філософія науки та інновації, викладацька практика. Під час спілкування з викладачами та
аспірантами встановлено, що соціальні навички здобувачі вищої освіти набувають найкраще під час проходження
викладацької практики, при виконанні лабораторних і практичних робіт, при презентації результатів своїх
досліджень, а також під час виступів на науково-практичних конференціях. Залучення здобувачів до виконання
науково-дослідних робіт кафедри, спільна робота в колективі формують навички працювати в команді, навички
комунікації, лідерства, самостійного прийняття рішень. Такі навички затребувані на будь-якому робочому місці,
незалежно від професійної сфери. Під час бесіди з випускниками останні зазначали важливість знання англійської
мови та навичок роботи на комп’ютері, особливо у ГІС-середовищі, які можна вважати соціальними навичками.

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

Професійний стандарт відсутній

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

Обсяг ОНП “ Науки про Землю ” регламентований Положення 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 , відповідно до якого рекомендована структура кредиту
ЄКТС в ЗВО передбачає для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, як правило, 33 % аудиторних занять.
Аналіз навчальних планів 2016, 2018 і 2020 рр. ОНП засвідчує, що обсяг аудиторного навантаження сягає 704 год.,
самостійної роботи - 1096 год. у 2016 р., відповідно 672 год. і 1128 год. у 2018 р., 720 і 1080 год. у 2020 р. денної
форми навчання. Аудиторне навантаження дисциплін повинно бути не меншим, ніж 1/4 від загального освітнього
навантаження, визначеного для цієї дисципліни. Навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта,
повинен бути не більше, ніж 3/4 загального обсягу навчального часу для конкретної навчальної дисципліни. ЕГ
констатує, що фактичне навантаження здобувачів по конкретних освітніх компонентах знаходиться у відповідних
межах.

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.

ОНП «Науки про Землю» на сьогодні дуальної форми освіти не передбачає.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства. ОНП “Науки про
Землю” має чітку структуру; її освітні компоненти складають логічну взаємопов’язану систему; ОНП та навчальний
план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для подальшої професійної діяльності.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Навчальний план 2020 р. містить 10 дисциплін вільного вибору, з яких здобувач може обрати 5. Проте, у банку
вибіркових дисциплін, який представлено на сайті ЗВО і містить перелік вибіркових дисциплін, наведено лише 7
дисциплін для вибору. ЕГ рекомендує узгодити перелік навчальних дисциплін вільного вибору у банку вибіркових
дисциплін з навчальним планом.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП “Науки про Землю” має високий рівень узгодженості із характеристиками підкритеріїв 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8.
Чітка структура ОНП, послідовність і зміст її освітніх компонентів, націленість на практичну підготовку здобувачів
вищої освіти дають підстави експертній групі дійти висновку про те, що освітня діяльність за ОНП “Науки про
Землю” загалом відповідає Критерію 2. Незначні недоліки не є суттєвими.

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

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

Згідно з вимогами щодо здобуття ступеня «доктор філософії», затвердженими Міністерством освіти і науки України,
прийом відбувається на конкурсній основі. До участі у вступних випробуваннях допускаються кандидати, які
дотримуються усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, зокрема, «Правил прийому до
Криворізького національного університету». Процедури вступу до ЗВО і на ОНП є чіткими та прозорими. Правила
прийому на навчання за освітньою програмою є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. При вступі до
аспірантури кандидати здають іспити з іноземної мови та фахове випробування за спеціальністю. Правила прийому
на навчання до Криворізького національного університету в 2020 році розміщені на офіційному веб сайті ЗВО
(http://www.knu.edu.ua/pravyla-pryyomu). Додатково розміщені правила прийому в аспірантуру, програми вступних
випробовувань (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury). Правила щорічно оновлюються та
вчасно оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти, що підтвердили здобувачі освіти на ОНП, гарант ОНП
та завідувач аспірантури на проведених зустрічах.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми, оскільки
одним з вступних іспитів на третій рівень вищої освіти є вступний іспит з фаху. Форми та зміст вступних
випробувань, передбачених для вступу на освітньо-наукову програму, що реалізується на третьому (доктор
філософії) рівні вищої освіти у Криворізькому національному університеті, відповідають рівневі початкових (в обсязі
ОНП магістра за цією ж спеціальністю) компетентностей, потрібних для того, аби розпочати навчання на програмі,
про що свідчить відповідна програма фахового вступного іспиту, який охоплює всі аспекти пов’язані з напрямком.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/Підготовка%20до%20вступу/аспірантура%202020/програми/Програма%20
вступного%20іспиту%20в%20аспірантуру%20геологія.pdf). Графік проведення іспитів та консультацій завчасно
розміщується на сайті університету http://www.knu.edu.ua/storage/files/98/ІНФОГРАФІКА/2020/АСПІРАНТУРА.pdf

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.

ЗВО регламентує правила визнання результатів навчання, які були набуті в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності. В Криворізькому національному університеті діє Положення «Про академічну мобільність
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників університету»
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http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf. Усі учасники ОНП мають можливість пройти навчання за
програмами кредитної або академічної мобільності в інших ЗВО, в тому числі закордонних. Однак, не всі учасники
освітнього процесу ЗВО. В п 3.3 зазначено, що Студенти першого курсу освітнього рівня «бакалавр» не мають права
участі в програмах у будь-яких формах академічної мобільності. Крім того, зауважимо, що правила визнання
результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності на думку ЕГ недостатньо чіткі і зрозумілі. Так, у п.
3.11 зазначено, що Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти за погодженням з гарантом освітньої
програми та науковим керівником (для аспірантів) може бути змінений з урахуванням заміни навчальних
дисциплін, що вивчаються в Університеті, навчальними дисциплінами, що вивчатимуться в закордонному ЗВО. Під
час проведення акредитації фактів як перезарахування так і порушення правил перезарахування результатів
навчання в інших навчальних закладах у результаті академічної мобільності виявлено не було. Міжнародна
академічна мобільність на ОНП на ранній стадії реалізації, здобувачі ОНП не мали такого досвіду під час навчання в
аспірантурі (слабка сторона програми), хоча в НТУ ХПІ поширена академічна мобільність за програмою
ERASMUS+.

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 запит ЕГ було надано посилання на “Положення про порядок визнання у Криворізькому національному
університеті результатів навчання отриманих в неформальній освіті”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). За пунктом 2.3 визнання результатів навчання, отриманих в умовах
неформальної освіти, поширюється лише на обов’язкові компоненти ОНП. За пунктом 2.4 Університет визнає
результати навчання, що отримані в умовах неформальної освіти, в обсязі не більше 10% від загального обсягу з
конкретної ОНП. Під час проведення акредитаційної експертизи практик зарахування результатів неформальної
освіти не виявлено, тобто такого досвіду на ОНП не було, що підтвердили під час особистої співбесіди здобувачі
вищої освіти та науково-педагогічні працівники. Рекомендовано ЗВО розробити механізм визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, які були б доступними для всіх учасників освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В Криворізькому національному університеті діє зручний, наповнений, зрозумілий та доступний сайт університету,
який містить всю необхідну для аспіранта та вступника інформацію та постійно оновлюється. Правила прийому на
навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Сильною
стороною у ЗВО є наявність положення, що визнає результати неформальної освіти.

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

Слабкою стороною у ЗВО є Міжнародна академічна мобільність на ОНП “Науки про Землю”, що знаходиться на
ранній стадії реалізації, здобувачі ОНП не мали такого досвіду під час навчання в аспірантурі (слабка сторона
програми) ЗВО рекомендовано: активізувати академічну мобільність аспірантів; розширити 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.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна група дійшла висновку про те, що освітня діяльність за ОНП “Науки про Землю” загалом відповідають
Критерію 2 з незначними недоліками, які не є суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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.

Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у ОНП РН. Принцип академічної свободи
відображаються в Статуті Криворізького національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) і
в Кодексі честі викладача Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Кодекси/kodex_vykladacha.pdf). Організація освітнього
процесу здійснюється за такими формами: лекції, практичні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи. навчальні заняття, які сприяють досягненню програмних результатів навчання і, водночас,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принцип академічної свободи .

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

Підтверджено, що здобувачам вищої освіти вчасно та у доступній і зрозумілій формі надається інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання. При навчанні за ОНП аспіранти мають змогу здійснювати вибір
дисциплін, відповідно таким чином реалізується їх студентоцентроване навчання. Цілі і зміст ОНП у межах окремих
компонентів доводяться до аспірантів через усне повідомлення на початку семестру, а також через робочі програми,
які знаходяться на сайті ЗВО. Під час зустрічі (Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти) аспіранти підтвердили, що
вони здійснюють вибір освітніх компонент в залежності від спрямованості та спеціалізації їх наукових досліджень.
При спілкуванні з аспірантами не виявлено фактів зарахування результатів навчання за неформальної освіти, однак
вони підтвердили, що у ЗВО є механізм визнання цих результатів, який прописано у «Положенні про порядок
визнання у КНУ результатів навчання, одержаних у неформальній освіті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf).

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

Поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу відбувається завдяки можливості участі в науково-
дослідних роботах, які проводять співробітники кафедри геології і прикладної мінералогії. Здобувачі та викладачі
брали участь у виконанні таких науково-дослідних робіт «Вишукування шляхів (методів) щодо можливості
комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів для ПрАТ
«ПівнГЗК». Номер держреєстрації 0119U103333; збір, аналіз та узагальнення достовірної інформації про різновиди
природних і техногенних покладів ПівнГЗК, з попередньою оцінкою можливості їх перероблення, повторного
використання та утилізації». (виконавці: проф. В.Д.Євтєхов, доц. В.М.Харитонов, доц. О.М.Трунін, здобувач
М.О.Шепелюк) «Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексної промислової переробки, повторного
використання та утилізації промислових відходів ПрАТ «ІнГЗК». Номер держреєстрації 0119U103135. Мінералогічне
обґрунтування й розробка технологічної схеми виробництва агломераційної руди з гематитової руди втрачених
покладів Інгулецького родовища» (тема 27-19, договір №0290/017-18-Р від 30.04.2019 р.). (виконавці: проф.
В.Д.Євтєхов, здобувач М.О.Шепелюк). «Проведення науково-дослідної роботи та розробка й погодження проекту
організації території ландшафтного рекреаційного геологічного парку «Сланцеві скелі» по вул. Севастопольській у
Саксаганському районі м. Кривого Рогу». Номер держреєстрації 0119U002983 (виконавці: доц. В.В.Стеценко,
здобувач В.В.Зайченко). «Детальна геолого-економічна оцінка Полохівського родовища літію в Маловисківському
районі Кіровоградської області». Номер держреєстрації 0117U007194 (виконавець: проф. О.В.Плотніков).

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

Зміст освітніх компонент розглядається на засіданнях кафедри, відповідальної за її викладання. За рішенням
кафедр відбувається його перегляд та оновлення з урахуванням сучасних наукових і виробничих досягнень.
Найбільш значущі з них беруть до уваги та використовують у навчанні. Ініціаторами оновлення змісту освітніх
компонент є всі зацікавлені сторони: викладачі, здобувачі, роботодавці та ін. Приводом для перегляду змісту
освітніх компонент є також поява нових нормативних документів. Відповідно до Рекомендацій щодо розроблення
навчально-методичного забезпечення дисциплін у Криворізькому національному університеті, яке базується на
Рекомендаціях МОН України (лист від 09.07.2018 № 1/9-434), зміст дисциплін може щорічно оновлюватися з
урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, одержаних від
здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань і зауважень. У зв’язку з оновленням ОНП «Науки про Землю»
ступеня доктора філософії в 2018 р. робочі програми нормативних і вибіркових дисциплін були оновлені. Зміни
торкнулись формулювання мети, завдань і результатів навчання дисциплін. Було модернізовано списки питань для
контрольних заходів. Також було доповнено списки рекомендованої літератури.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Міжнародна діяльність у зв’язку з інтеграцією Університету до міжнародного освітнього простору включає такі
основні напрямки: академічна й наукова співпраця з іноземними освітніми установами та міжнародними
організаціями, асоціаціями й мережами (учасники освітнього процесу мають доступ до міжнародних інформаційних
ресурсів Erasmus+, DAAD, Fulbright та ін.); організація академічної мобільності професорсько-викладацького складу
та здобувачів, їх стажування й підвищення кваліфікації за кордоном (сертифікати викладачів додаються); надання
освітніх послуг для іноземних громадян; використання міжнародного досвіду в навчально-методичній і культурно-
виховній роботі; сприяння науковій співпраці з іноземними колегами; участь у міжнародних проектах (програмах,
конференціях, семінарах, симпозіумах);укладання двосторонніх і багатосторонніх договорів із закордонними
науковими інститутами та вищими навчальними закладами; налагодження й ефективне підтримання постійних
робочих контактів з іноземними посольствами, представництвами міжнародних організацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Участь аспірантів у виконанні науково-дослідних робіт за держбюджетною тематикою. Участь аспірантів і
викладачів у міжнародних стажуваннях, що сприяє академічній мобільності. Регулярне підвищення кваліфікації
викладачів на гірничопромислових підприємствах регіону

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

Відсутність НДР, які б виконувалися із закордонними закладами, у зв’язку з чим рекомендовано підсилити роботу з
подання грантових заявок на виконання інтернаціональних науково-дослідних робіт

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОНП та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають вимогам до Критерію 4, виявлені недоліки є не
суттєвими.

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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти регулюються відповідними
нормативними документами ЗВО: “ Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf , “Положенням про організацію
освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у
Криворізькому національному університеті» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf . Комплексна система
оцінювання навчальної успішності здобувачів вищої освіти, що навчаюся на ОНП, базується на Європейській
кредитно-трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) та передбачає такі форми контрольних заходів для
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти: поточно-модульний (опитування, презентація проектно-
дослідних робіт, рефератів, звіти з практики, тестування знань, модульний контроль) та підсумковий контроль
(екзамен або залік). Різноманітність зазначених форм поточних контрольних заходів, їх різноплановість, змістове
наповнення, системність та періодичність застосування дозволяють об’єктивно оцінити результати навчання
здобувачів вищої освіти на ОНП. Інформація щодо форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання міститься у
робочих програмах дисциплін та доводиться до відома аспірантів викладачами по кожній навчальній дисципліні на
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початку навчального семестру. Під час зустрічі у фокус-групі здобувачі підтвердили надання викладачами на
першій лекції інформації про форми контрольних заходів і критеріїв оцінювання здобувачів. Процедури атестації
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та забезпечення своєчасності їхньої атестації у разових
спеціалізованих вчених радах ЗВО регулюються «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у Криворізькому національному університеті»
http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%
BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/phd_n.pdf Атестація аспірантів 1-3 курсів проводиться на
засіданні кафедри з презентацією та обговоренням результатів дослідження двічі на рік: у квітні – проміжна, у
вересні – підсумкова. На 4 курсі передбачається підсумкова атестація й захист.

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

Стандарт третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за спеціальністю 103 “Науки про Землю” відсутній.

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.

Правила проведення контрольних заходів, а також порядок їх повторного проходження регламентуються
відповідними нормативними документами ЗВО: “Положенням про організацію освітнього процесу у Криворізькому
національному університеті” http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf , “Положенням про організацію
освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у
Криворізькому національному університеті» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf , оприлюдненими на
офіційному сайті ЗВО. Прозорість і зрозумілість для здобувачів вищої освіти форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання досягається за рахунок їх чіткого визначення та своєчасного доведення до здобувача на початку
навчального семестру (на першій лекції) і через робочі програми навчальних дисциплін. Під час бесід із
здобувачами вищої освіти було з’ясовано, що їм відома можливість оскарження результатів та повторного
проходження поточних контрольних заходів навчальних дисциплін. Аспіранти знають як поступати у таких
ситуаціях. Також здобувачі висловились про те, що процедури контрольних заходів у ЗВО забезпечують
об'єктивність екзаменаторів. Наразі випадки оскарження результатів контрольних заходів на ОНП відсутні.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО є наперед визначеними, чіткими,
достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі. Вони регулюються внутрішніми нормативними
документами ДонНТУ, а саме «Кодексом академічної доброчесності Криворізького національного університету»,
ухваленим рішенням вченої ради 06.10.2020 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/109.pdf ), “Положення про
академічну доброчесність у Криворізькому національному університеті»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf ). Для перевірки наукових робіт учасників освітнього процесу на
наявність плагіату використовуються сервіси Unicheck і StrikePlagiarism. До заходів з популяризації академічної
доброчесності залучені насамперед наукові керівники. На зустрічі експертної групи з представниками Ради молодих
вчених було відзначено такі заходи у формі вебінарів, ініційовані Радою. Таким чином в ЗВО створено середовище, в
якому порушення академічної доброчесності є неприпустимими. Експертна група під час проведення зустрічей
переконалася, що здобувачі вищої освіти та НПП добре проінформовані про сутність, процедури та складові
академічної доброчесності, а також про процедуру перевірки робіт на академічний плагіат і можливі наслідки за
негативного результату такої перевірки. Випадків недотримання академічної доброчесності здобувачами вищої
освіти та НПП наразі не було виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявна система чітких і зрозумілих правил проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників
освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти своєчасно на початку вивчення дисципліни обізнані з порядком
проходження контрольних заходів. Здобувачам відома можливість оскарження результатів та повторного

Сторінка 12



проходження контрольних заходів навчальних дисциплін. Процес забезпечення академічної доброчесності
базується на наявності внутрішньої нормативної бази ЗВО. Політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності є наперед визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому
доступі.

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

У відомостях про самооцінювання не наведено відсоток запозичення у існуючих наукових роботах, спілкування зі
здобувачами і НПП також не дозволило зробити висновок щодо ефективності механізму запобігання плагіату

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Оцінка контрольних заходів, методів оцінювання здобувачів вищої освіти та політик і практик забезпечення
академічної доброчесності відповідають загалом акредитаційним вимогам. Експертна група констатує, що ОНП
загалом відповідає Критерію 5 .

Критерій 6. Людські ресурси:

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

ЕГ провела аналіз відомостей про самооцінювання та матеріалів відкритого доступу у мережі Інтернет, експерти
ознайомилися з наданими Криворізьким національним університетом документами та провели інтерв’ювання
гаранта ОНП, академічного персоналу за ОНП та представників структурних підрозділів. Аналіз показав, що НПП
відповідають освітнім компонентам, які вони забезпечують. Академічна кваліфікація викладачів підтверджується їх
базовою освітою, науковою спеціальністю, вченим званням, а також науковими публікаціями у фахових виданнях, в
тому числі представлених у наукометричних системах Scopus/Web of Science. Під час спілкування з гарантом та НПП
ЕГ отримала інформацію, що більшість викладачів, в тому числі наукові керівники аспірантів та члени групи
забезпечення спеціальності, можуть підтвердити свою академічну кваліфікацію науковими публікаціями, а
професійну кваліфікацію – відповідними сертифікатами та свідоцтвами про стажування і підвищення кваліфікації.
Більшість співробітників залучених до реалізації ОНП мають наукові інтереси та наукову активність саме в межах
цієї ОНП. До групи забезпечення ОНП, що акредитується, включено осіб, які мають відповідні наукові ступені та/або
вчені звання, а також мають професійну активність. В результаті проведених з НПП інтерв’ю та аналізу наданих
членам ЕГ матеріалів виявлено, що викладачі, які забезпечують реалізацію ОНП, мають відповідну академічну та
професійну кваліфікацію, здійснюють необхідну роботу з навчально-методичного забезпечення освітніх
компонентів, публікують результати наукової діяльності в фахових виданнях тощо. В цілому, згідно даних наданих
під час проведення експертизи та зустрічі з НПП встановлено відповідність академічної та/або професійної
кваліфікації викладачів задіяних до реалізації ОНП.

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

Конкурсний добір викладачів проводиться на підставі «Положення про обрання та прийняття на роботу науково-
педагогічних працівників Криворізького національного університету»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Оголошення/Конкурс%20на%20посаду/Pol%20obr%20na%20robotu.pdf).
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. Аналіз цього документу та результати співбесід з фокус-
групами академічного персоналу та представників допоміжних підрозділів ЗВО свідчать про те, що конкурсний
відбір проводиться на засадах відкритості, рівності, прозорості, гласності, незалежності, законності, об’єктивності,
колегіальності прийняття рішень, неупередженого ставлення до кандидатів тощо. Конкурс на заміщення вакантної
посади оголошується наказом ректора Університету. Повідомлення про проведення конкурсу, терміни та умови його
проведення публікуються у засобах масової інформації та на веб-сайті Університету. Кандидатури претендентів
попередньо обговорюються на засіданні кафедри. На зустрічах з керівництвом ЗВО, представниками допоміжних
структурних підрозділів, а також НПП, було підтверджено врахування рівня професіоналізму викладачів під час
конкурсного відбору. Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав
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членів конкурсної комісії, незалежності, об'єктивності та обґрунтованості рішень. В цілому, отримані дані свідчать
про прозорість процедур конкурсного добору викладачів в Криворізькому національному університеті та можливість
забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОНП.

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

Залучення роботодавців до освітнього процесу підтверджено на зустрічі № 5, де були присутні представники: 1).
Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН
України», Іванченко Владислав Вікторович, к.геол.-мін.н. доцент, завідувач відділу проблем екологічної геології та
розробки рудних родовищ; 2). ПП «Кривбасакадемінвесту», Нестеренко Тетяна Петрівна, к.геол.н., головний геолог;
3). Науково-дослідного гірничорудного інституту Криворізького національного університету, Грицай Олена
Юріївна, к.геол.-мін.н., завідувачка відділом геології та комплексного використання мінеральної сировини; 4).
ПРАТ «Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату», Беспояско Едуард Олександрович, к.геол.н., начальник
технологічного управління, IнГЗК; 5). ДП «Укрчорметметрологія», Бублик Юрій Мусійович, головний гідрогеолог;
6). ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», Солодухіна Ірина Володимірівна; головний геолог; 7).
ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», Євтєхов Євген Валерійович, к.геол.н., начальник Управління
якості; 8). КП «Наука», Еременко Генадій Іванович, к.т.н., учений секретар Академії гірничих наук України; 9). ТОВ
«Елкобуд» Шевченко Андрій Валентинович, директор. Головний геолог ПП «Кривбасакадемінвест» (ПП «КАІ»),
к.геол.н. Т.П.Нестеренко – був головою ЕК у 2016-2018 рр., а заступник начальника з технології та якості
Інгулецького кар’єру ПрАТ «Інгулецький ГЗК», к.геол.наук О.Я.Смірнов – голова ЕК з 2019 р. Кількість
представників роботодавців під час онлайн-зустрічей дозволяє ЕГ скласти повну та об’єктивну картину щодо їх
фактичного залучення до організації та реалізації освітнього процесу. В цілому, аспіранти мають можливість брати
участь у виконанні наукових тем, консультуватися, стажуватися в наукових установах.

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

Під час зустрічі з роботодавцями та експертами в галузі було підтверджено їх залучення на безоплатній основі
шляхом проведення консультування здобувачів вищої освіти при написанні відповідних розділів дисертаційних
робіт. Даний факт підтвердили здобувачі вищої освіти.

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

Експертна група пересвідчилася, що система професійного розвитку в Університеті відповідає інтересам викладачів
і сприяє підвищенню якості викладання. Під час онлайн-зустрічей з’ясовано, що в Криворізькому національному
університеті пр иділяється увага підвищенню кваліфікації НПП, які забезпечують ОНП. Викладачі кафедри
підвищують свій професійний рівень також в результаті участі у наукових проєктах, міжнародних наукових та
науково-практичних конференціях, семінарах тощо. Наприклад, проф. О.В.Плотніков у 2018 р. проходив
стажування в Центрі підвищення кваліфікації «Профпроект» (м. Київ) за напрямом «Інженерно-будівельне
проектування у частині інженерних вишукувань» і одержав свідоцтво інженера-проектувальника.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічей з керівництвом та НПП експерти могли пересвідчитися, що в університеті практикується як
моральне, так і фінансове стимулювання розвитку викладацької діяльності. Згідно зі Статутом, що діє в
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) та Правилами
внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/dod10.PDF),за зразкове
виконання своїх обов’язків, сумлінну та плідну працю, високі досягнення в науковій, навчально-методичній,
виховній, навчальній, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі, до викладачів застосовуються такі
заходи заохочення: оголошення подяки; нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання. За особливі
трудові заслуги викладачі Університету представляються у вищі органи до заохочення; до нагородження
державними нагородами; до присвоєння почесних звань, до відзначення державними преміями, знаками,
грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення. Заохочення оголошуються наказом ректора
Університету або особою, якій було делеговано ці повноваження, в урочистій атмосфері і заносяться до трудових
книжок викладачів. Проф. В. Д. Євтєхов і доц. В. М. Харитонов у 2016 р., проф. О. В. Плотніков у 2015 і 2019 рр. були
відзначені грамотами міського голови міста Кривого Рогу.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Якісний склад НПП кафедри «Геології і прикладної мінералогії» має достатньо високий рівень професійної
майстерності і може забезпечити ефективну підготовку здобувачів ВО. Процедури добору викладачів є цілком
прозорими та публічними. ЗВО має гарні практики преміювання НПП за зразкове виконання своїх обов'язків,
сумлінну та плідну працю. Кафедра має договори та меморандуми про співпрацю з роботодавцями та організаціями.
Науково-педагогічні працівники кафедри геології і прикладної мінералогії, проходять стажування на підприємствах
і установах Кривого Рогу. Професор В.Д. Євтєхов і доц. О.М. Трунін у 2016 році проходили стажування у у ДНУ
«ВМГОР НАНУ».

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

Було б непоганим розробити і впровадити положення щодо разових заохочень НПП за публікацію статей у
журналах з високим індексом цитування

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на те, що якісний склад НПП кафедри «Геології і прикладної мінералогії» має високий рівень
професійної майстерності і може забезпечити ефективну підготовку здобувачів ВО, а також враховуючи позитивну
практику професійного розвитку викладачів ОНП, процедури добору викладачів є цілком прозорими та
публічними. ЗВО має гарні практики преміювання НПП за підготовку та захист дисертацій, підготовку статей, що
включені до міжнародних наукометричних баз даних тощо, експертна група дійшла висновку, що ОНП відповідає
рівню А за Критерієм 6.

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.

В освітньому процесі використовуються науково-методичні фонди, Наукової бібліотеки, спортивна інфраструктура,
кімната матері та дитини. При викладанні навчальних дисциплін ОП застосовується комп'ютерне обладнання
навчальної лабораторії «Топографії, картографії та дистанційних методів». Лабораторія обладнана 7 комп'ютерами,
де студенти мають змогу користуватися локальною мережею з виходом у глобальну мережу Internet. Для
демонстрацій лекційного матеріалу, під час лекцій, використовується мультимедійне обладнання. Кожен ОК має
достатнє науково-методичне забезпечення, розроблені НМКД у повній мірі забезпечують ефективність освітнього
процесу. Гарантом ОП була вказано у самозвіті, що освітній процес за ОП відбувається з використанням сучасних
ноутбуків, що дає можливість виконувати практичні завдання, за тестовим опитуванням оцінювати рівень знань
здобувачів, а також використання загально університетських комп’ютерних класів.

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.

Факт підтверджений: у ЗВО створений безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької або наукової діяльності в межах
ОП. Університет забезпечує безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних
ресурсів – навчальні корпуси та гуртожитки підключені до мережі Інтернет, є вільний доступ до Wi-Fi. Сторено й
постійно поповнюється репозитарій, у якому розміщено наукові публікації, тексти дисертаційних робіт та ін.
Бібліотека має власний сайт (http://lib.knu.edu.ua/) з електронним каталогом. У ЗВО постійно оновлюється
обладнання спортивних залів, ремонтуються кімнати відпочинку в гуртожитках. Для виявлення потреб та інтересів
здобувачів вищої освіти щодо їх освітнього середовища в Університеті обладнано скриньки довіри, проводяться
системні зустрічі з представниками студентського самоврядування.
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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.

У Криворізькому національному університеті створено безпечні умови навчання та праці для всіх учасників
освітнього процесу. Університет забезпечує належне утримання приміщень, систем опалення, освітлення,
вентиляції, навчально-наукового та науково-дослідного обладнання; організовує якісне харчування; забезпечує
права здобувачів вищої освіти на користування гуртожитками, послугами закладів охорони здоров’я, засобами
лікування, профілактики захворювань і зміцнення здоров’я; захист від будь-яких форм фізичного та психічного
насильства.Структура університету передбачає відділ охорони праці та пожежної безпеки, а також відділ з
надзвичайних ситуацій, фахівці яких організовують і контролюють забезпечення безпечності освітнього
середовища. Ведеться робота з контролю за станом охорони праці в підрозділах Університету спільно з комісією з
охорони праці профспілкового комітету та громадськими інспекторами з охорони праці.

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

Комплексну підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють усі працівники Університету. Структурним підрозділом,
який надає організаційну та консультативну підтримку, координує діяльність усіх структурних підрозділів, задіяних
до процесу підготовки аспірантів, є відділ аспірантури та докторантури. Суттєву підтримку аспірантам надають їх
наукові керівники. Відповідальність за рівень організації освітньої та наукової підготовки в аспірантурі й
докторантурі ЗВО покладається на проректора з наукової роботи. Він викладає ключову дисципліну «Організація та
реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії». На офіційному сайті ЗВО існує окремий
інформаційний розділ щодо підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем (посилання:
http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura). У цьому розділі наводиться та постійно актуалізується
інформація щодо постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України щодо нормативного
забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; міститься Положення
про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Криворізького національного
університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf). Аспіранти мають можливість одержати інформацію
щодо розкладу занять, навчальних планів, графіка атестації, аналітичної інформації діяльності аспірантури,
необхідну інформацію щодо публікації результатів наукових досліджень, а також оформлення пояснювальної
записки дисертаційного дослідження. Зручним та дієвим механізмом організаційної та інформаційної підтримки є
«АСУ ЗВО» (посилання: http://asu.knu.edu.ua/), у якій у режимі реального часу можна отримати інформацію щодо
актуального власного розкладу занять, розкладу викладачів, власного навчального плану, рейтингу тощо. Що
стосується соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, то, згідно із Правилами призначення та виплати
академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам Державного вищого навчального закладу
"Криворізький національний університет" (нова редакція 2019 р.)
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Навчальний%20процес/правила%20акад.стип.нове2019
.pdf, створено Стипендіальну комісію, яка призначає академічні стипендії (зокрема іменні та персональні), надає
матеріальну допомогу, займається питаннями додаткового заохочення та преміювання здобувачів вищої освіти.

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

Права на освіту осіб з особливими освітніми потребами реалізуються згідно з Порядком супроводу (надання
допомоги) осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення на території Криворізького
національного університету (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf). Відповідно до Порядку, за кожним із
навчальних корпусів призначено відповідальну особу, на яку покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до
території університету особам із особливими освітніми потребами, а також зазначено контактний телефон та
електронну адресу, за допомогою яких можна одержати публічну інформацію чи звернутися за допомогою в наданні
доступу до території Університету. Для ухвалення технічного рішення з обладнання елементами безперешкодного
доступу осіб з інвалідністю та осіб інших маломобільних груп населення до приміщень університету розроблено
проектну документацію. Адміністрація Університету провела роботу щодо залучення зовнішньої фінансової
допомоги для реалізації проекту з обладнання елементами безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та осіб
інших маломобільних груп населення до приміщень університету.

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.
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Скарги, пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією, розглядаються в порядку, установленому Законом
України «Про звернення громадян». Усі учасники освітнього процесу мають змогу подати скаргу як у письмовій
формі, так і в електронному варіанті на електронну адресу університету. Скарги розглядаються в установлені
законодавством терміни. Про результати звернення заявника повідомляють письмово за вказаною ним адресою. За
звітний період учасники освітнього процесу таких звернень не подавали. Скарги, пов’язані з корупцією,
розглядаються в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції»,
а також Антикорупційною програмою Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний
університет» на 2018-2020 роки
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Нормативна%20база/Загальні%20положення/antukorup_pr2018_2020.pdf),
Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфліктів інтересів у діяльності
посадових осіб ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення%20про%
20порядок%20запобігання%20та%20урегулювання%20потенційного%20й%20реального%20конфлікту%20інтересів
%20у%20діяльності%20посадових%20осіб%20в%20КНУ.pdf). Учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти
завідувача кафедри про виникнення або існування ймовірного виникнення конфліктної ситуації та пояснити
характер конфлікту. Для упередження й вирішення конфліктних ситуацій на засіданнях кафедр, які забезпечують
навчання за ОНП «Науки про Землю» ступеня доктора філософії, обговорюються обставини виникнення
конфліктної ситуації та в разі підтвердження правопорушення голосуванням ухвалюється рішення про
відсторонення задіяної в ньому особи від участі в освітньому процесі. Для упередження виникнення конфліктних
ситуацій здійснюється низка заходів профілактичного характеру: соціально-психологічні тренінги, лекції, майстер-
класи для викладачів і здобувачів вищої освіти (https://ivet.edu.ua/images/master-degree/orhanizatsiia-
navchannia/rozklad-zaniat-konsultatsii/hrafik_provedennia_pozaudytornykh_zakhodiv_2019.pdf). На деяких заходах
передбачене тестування, спрямоване на вивчення рівня конфлікто- і стресостійкості та індивідуальної агресивності
тощо; проведення заходів виховного характеру з питань упередження протиправної поведінки в процесі здійснення
освітньої діяльності; розгляд на засіданнях вченої ради питань з виконання вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.02.2012 р. №
152 «Щодо відповідальності за недотримання законодавства в сфері запобігання і протидії корупції». Доступність
політики та процедур урегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу забезпечується
постійним роз’ясненням цих процедур здобувачам вищої освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, палац культури, спортивний комплекс, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення ОП (сучасні онлайн програми) в цілому забезпечують досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. 2. Освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє
задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП. 3. Механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти є достатнього рівня для
задоволення потреб здобувачів вищої освіти. 4. ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами (внутрішньо переміщенні, в декреті, із тяжким матеріальним становищем та ін.).

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

Частіше розповідати своїм студентам про можливості міжнародного обміну та подорожей за кордон, тим паче, коли
є такий потужний міжнародний відділ у ЗВО. Створити більш належні умови для людей з особливими потребами
під час освітнього процесу в стінах ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

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

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

В ЗВО розроблені: Стратегія розвитку Криворізького національного університету на 2020-2025 рр.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf ), Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
Криворізькому національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf ), Положення про
організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf ), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/final%20(2).pdf ), Положення 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/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%
BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/osvitniy%20prozes.pdf ), які окремими пунктами регламентують
процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Проте, окреме положення щодо
розробки, періодичного моніторингу та оновлення ОНП відсутнє. Форми для опитування щодо якості освітніх
програм, що розміщені на сайті, стосуються переважно здобувачів. Експертна група рекомендує створити окреме та
цілісне положення щодо розробки, моніторингу та перегляду ОНП, що буде регламентувати перегляд ОНП за
необхідністю з урахуванням тенденцій розвитку сучасної науки; розширити моніторинг якості освіти шляхом
проведення анкетування серед усіх учасників освітнього процесу й розмістити результати такого моніторингу на
вебсайті ЗВО.

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.

Під час зустрічей у фокус-групах експерти пересвідчились в тому, що аспіранти ознайомлені із механізмом
звернення до органів студентського самоврядування у разі виникнення пропозицій із забезпечення якості ОНП
“Науки про Землю”. Крім того, здобувачі освіти ознайомлені з можливістю залучення до періодичного перегляду
програми через включення їхніх представників до Вченої Ради та Ради молодих вчених ЗВО. Але самі аспіранти
запевнили, що впродовж навчання за даною ОНП конкретних пропозицій щодо її вдосконалення не мали, лише
висловлювали свої думки через участь у опитуваннях.

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

Під час зустрічі з роботодавцями, які представляли 9 наукових установ і виробничих підприємств регіону, експертна
група з’ясувала, що до розроблення та перегляду ОНП роботодавці мають опосередковане відношення. Під час
зустрічі з роботодавцями було з'ясовано, що зустрічі щодо обговорення та внесення змін до даної ОНП є
несистемними та проводяться здебільшого під час спільних конференцій або конференцій у ЗВО. Хоча на сайті
кафедри розміщені 4 рецензії на СНП від роботодавців (без зазначення дати). Разом з тим зазначаємо високу
затребуваність роботодавців у випускниках ЗНО третього освітнього рівня, практично у всіх з них працюють
кандидати наук – випусники аспірантури ЗВО.

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

Збирання інформації, аналіз і врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників ЗНО забезпечує Центр
сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. За даною ОНП випуску аспірантів не було, тому збирання
інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОНП не здійснювалось. На сторінці кафедри геології і прикладної
мінералогії в розділі «Наші випускники» подано інформацію про випускників аспірантури
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96-
%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 ).

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Під час аналізу документів, а саме: Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у Криворізькому
національному університеті (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf ), Положення про організацію та
проведення опитування здобувачів вищої освіти Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/65.pdf ), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/final%20(2).pdf ), Положення 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/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%
BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8/osvitniy%20prozes.pdf ),, ЕГ дійшла висновку, що в ЗВО є процедура
своєчасного реагування на виявлені недоліки на ОНП. Здобувачі вищої освіти та роботодавці залучені до процедури
моніторингу та перегляду ОНП. На сайті кафедри розміщені результати попередніх опитувань
(https://gtpm.knu.edu.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D
1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D
0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F ). Під час
зустрічей у фокус-групах було виявлено, що процес моніторингу якості освіти в межах даної ОНП є нерегулярним,
тому ЕГ рекомендує запровадити дане опитування на регулярній основі.

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

Дана ОНП проходить первинну акредитацію, тому немає зауважень та пропозицій, сформульованих під час
попередніх акредитацій.

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

В академічній спільноті Криворізького національного університету сформована культура якості, яка проявляється в
корпоративній культурі та взаємодопомозі, що сприяє розвитку ОНП та освітньо-наукової діяльності. Спілкування з
усіма стейкґолдерами показало, що здобувачі вищої освіти, НПП, адміністрація, допоміжний персонал позитивно
сприймають політику та процедури забезпечення якості та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості. Під час зустрічей ЕГ впевнилась, що всі учасники освітнього процесу усвідомлюють парадигми
культури якості освіти та дотримуються цих принципів під час участі в освітньо-науковому процесі, ознайомлені та
дотримуються академічної доброчесності, заходів щодо запобігання плагіату, ознайомлені та дотримуються Кодексу
честі.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Всі учасники освітнього процесу з повагою ставляться до культури якості освіти.

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

У спілкуванні з роботодавцями встановлено, що пропозиції щодо змін в ОНП вони надають усно та несистемно.
Тому в контексті Критерію 8, експертна група рекомендує: створити окреме та цілісне положення щодо розробки,
моніторингу та перегляду ОНП, що буде регламентувати перегляд ОНП за необхідністю з урахуванням тенденцій
розвитку сучасної науки; розширити моніторинг якості освіти шляхом проведення анкетування серед усіх учасників
освітнього процесу й розмістити результати такого моніторингу на вебсайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітньо-наукова програма у контексті Критерію 8 відповідає вимогам з окремими недоліками, які є несуттєвими і
можуть бути виправлені під час перегляду ОНП.

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.

Права та обов'язки учасників освітнього процесу регулюються на основі внутрішніх нормативних актів Університету,
такими як: Положення про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті,
Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора
філософії поза аспірантурою у Криворізькому національному університеті (п. 7)
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf), Правилами внутрішнього розпорядку Криворізького національного
університету та іншими спеціальними актами, безперешкодний доступ до яких забезпечений шляхом розміщення
на офіційному сайті університету (http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza). У відкритому доступі в мережі Інтернет
розміщено інформацію про освітню програму, що включає її цілі, очікувані результати навчання та компоненти
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/osvitn-o-naukovi-prohramy,) та є зрозумілою для всіх учасників
освітнього процесу.

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.

В Криворізькому національному університеті існує практика оприлюднення ОНП на сайті університету. На сайті
розміщено ОНП, що затверджена у 2018 р.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1
%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%
BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%9
6%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/103_2018_%
D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD26.03.20.pdf). Проте, під час співбесід із фокус-
групами, було з'ясовано, що стейкхолдери не обізнані з процедурою обговорення ОНП на сайті Університету.

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.

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 (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/osvitn-o-naukovi-
prohramyhttp://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%90%D1%81%D0%
BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D1%81%D0%B2
%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/103_
2018_%D0%9E%D0%9D%D0%9F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD26.03.20.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація щодо змісту ОНП, ОК та ПРН є зрозумілою і знаходиться у вільному доступі для всіх учасників
освітнього процесу на інформаційному ресурсі Криворізькому національному університеті.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Слабкими сторонами в контексті даного критерію є: низька поінформованість стейкхолдерів щодо їхнього
долучення в обговоренні проєктів ОНП на сайті.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформація щодо освітнього процесу є доступною та зрозумілою, а виявлені слабкі сторони, а саме низька
проінформованість стейкхолдерів щодо їхнього долучення в обговоренні проєктів ОНП на сайті, в контексті даного
критерію не вплинули на загальне враження та рішення ЕГ щодо відповідності ОНП рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Аналіз ОНП “Науки про Землю”, індивідуальних планів аспірантів дозволив констатувати логічну кореляцію між
змістом навчання (освітньою компонентою) і тематикою досліджень здобувачів (науковою компонентою).
Експертна група підтверджує, щ о зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів т а забезпечує повноцінну
підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у ЗВО. Релевантність дисциплін, включених до навчальних
планів тематиці досліджень аспірантів забезпечуються, в першу чергу, обов’язковими дисциплінами зі спеціальності
(Мінералогія техногенезу; Оптимізація мінеральної сировини). Разом з тим, як зазначалося нами у Критерії 2
освітня компонента забезпечується.

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

Аналіз індивідуальних планів аспірантів, публікацій їх керівника - – аспіранта М.О.Шепелюка «Актуалізація
мінералого-технологічних класифікацій бідних магнетитових руд» (науковий керівник – проф. В.Д.Євтєхов)
корелює з тематикою НДР 17-49-15 «Наукове супроводження дослідно-промислових досліджень впливу
мінерального складу карбонат-магнетитової руди на її металургійну цінність» (державний реєстраційний номер
№0115U003966), керівник – проф. В.Д.Євтєхов; – аспірантки О.В.Пошелюк «Генетична та прикладна мінералогія
первинного каоліну Павлівського родовища» (науковий керівник – проф. В.Д.Євтєхов) дотична з НДР 17-34-14
«Мінералогія неогенових глин Пологівського родовища» (державний реєстраційний номер №0114U003903),
керівник проф. – В.Д.Євтєхов; – аспірантки В.С.Стапай «Геологічні чинники економічної цінності запасів багатих
залізних руд на глибоких горизонтах гірничодобувних підприємств України» (науковий керівник – проф.
О.В.Д.Плотніков) корелює з НДР 40-2-14 «Геолого-економічна переоцінка покладів 1-4 Переверзівського родовища
багатих залізних руд» (державний реєстраційний номер №0114U003100), керівник – проф. О.В.Плотніков.

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).

Експертна група пересвідчилась у достатньому рівні забезпеченості матеріально-технічними ресурсами в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів. Кафедра геології та прикладної мінералогії використовує 6 навчально-дослідних, 4 науково-
дослідні лабораторії, 2 навчально-дослідні музеї та шліфувальна майстерня. Наявне в Інституті обладнання
дозволяє задовольнити базові наукові та освітні потреби здобувачів. ЗВО дотримано принципу поєднання навчання
і досліджень, зокрема шляхом активної участі аспірантів в науково-дослідній тематиці Криворізького національного
університету. Апробація результатів досліджень аспірантів здійснюється на конференціях, семінарах, всі здобувачі
мають статті у фахових періодичних виданнях. Для апробаціїспіранти мають змогу: – брати участь у науково-
практичних конференціях та інших заходах наукового профілю, що проходять в Університеті(
http://www.knu.edu.ua/konferencii); – брати участь у науково-практичних конференціях, які проходять в інших
вітчизняних і закордонних закладах і установах, з інформацією про які аспіранти ознайомлюються на сайті
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Університету, або про неї сповіщають їх наукові керівники в разі особистого запрошення від Організаційного
комітету конференцій; – опублікувати наукову статтю у фаховому виданні «Геолого-мінералогічний вісник
Криворізького національного університету», головний редактор – проф. В.Д.Євтєхов
(https://geolvisnyk.blogspot.com/).

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.

ЗВО загалом створено умови для введення здобувачів третього рівня вищої освіти у міжнародну академічну
спільноту. Для забезпечення можливості долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти на базі КНУ
щорічно проводиться Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток промисловості та суспільства».
Здобувачі вищої освіти мають змогу брати участь в інших міжнародних наукових заходах та дослідницьких проектах
(http://www.knu.edu.ua/konferencii-forumy-seminary-na-bazi-inshyh-ustanov і http://www.knu.edu.ua/plan-
konferenciy-mon-ukrainy). У межах міжнародного співробітництва (http://doir.knu.edu.ua/) у сфері наук про Землю
КНУ укладено угоди з такими закладами: Ferhat Abbas University (Алжирська НДР); Institut Superieur des Mines et
Geologie de Boke (Гвінейська Республіка); AGH University of Science and Technology (Республіка Польща); Russian
State Geological Exploration University (РФ); Mining – metallurgical Institute of Tajikistan (Республіка Таджикістан) та
ін. Долученню аспірантів до міжнародної академічної спільноти сприяє можливість публікації їх наукових статей
іноземними мовами в періодичному науковому виданні «Геолого-мінералогічний вісник Криворізького
національного університету». Відповідно до Наказу № 1213 від 06.11.18 «Про надання доступу закладам вищої освіти
і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних
наукових баз даних», Криворізький національний університет одержав доступ до платформ Scopus та Web of Science,
завдяки чому аспіранти мають можливість ознайомлення з результатами досліджень науковців інших країн.

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

У ЗВО існує практика долучення наукових керівників та аспірантів до наукових і навчально-наукових проектів.
Відомості про наукову та науково-технічну діяльність КНУ за період з 2014 по 2019 роки за напрямом Математичні
науки та Природничі науки
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/напрямки/Nauka_Zemly.pdf
наведено на сайті університету в розділі «Аспірантура та докторантура» (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura). Інформація про всіх наукових керівників є на електронних ресурсах Університету. Результати наукової
діяльності наукових та науково-педагогічних працівників щорічно публікують на сайті КНУ
(http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty). Не менше двох разів на рік оновлюється інформація про подання їх
публікацій на платформах Scopus та Web of Science (http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-naukovo-
pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus). Зокрема, гарант ОНП, що акредитується, В.Д.Євтехов є науковим
керівником трьох аспірантів. У період 2014-2019 рр. під його керівництвом було проведено 6 наукових проектів, за
результатами яких опубліковано 17 статей у фахових наукових виданнях і тих, що індексуються в наукометричних
базах Scopus та Web of Science. Загалом про ефективність наукових досліджень кафедри геології і прикладної
мінералогії свідчить науковий доробок її викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів: за 80 років
опубліковано понад 1000 наукових статей і видано понад 50 монографій.

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.

Процедури дотримання академічної доброчесності в ЗВО є наперед визначеними, чіткими, зрозумілими та
оприлюдненими у відкритому доступі. Для дотримання академічної доброчесності в університеті прийнято Кодекс
академічної доброчестності. Під час спілкування з аспірантами було підтверджено їх обізнаність в питанні стосовно
академічної доброчесності, а також вони підтвердили, що всі їх наукові доробки проходять перевірку на наявність
запозичень. Під час роботи у фокус-групі з керівником та менеджментом встановлено, що випадків порушення
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та призначення науковими керівниками осіб, які раніше
вчинили порушення академічної доброчесності, не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів. Наукова діяльність аспірантів
(ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукового керівника. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання
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академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів.

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

Відсутні

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

За ОНП створено умови для навчання аспірантів через дослідження, що виражаються в наявності наукової
спільноти, критичної маси дослідників, в яку аспіранти залучені як активні учасники. Враховуючи сильні та слабкі
сторони в контексті Критерію 10, експертна група констатує відповідність рівню А за цим критерієм .

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 A

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 A
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток пункт 5_Таблиця 2_оновлена
2_Зведена інформація про

викладачів.pdf

VxwsbDvK4sKzNqBFmzwki0Y9DrbtBaFqTTz5s9bVd
6A=

Додаток угода_AGH_Poland.pdf FAhIqUEmrSCgtt93BNApTm4oJJhupeluIKVFivsU0
c0=

Додаток Угода_Ataturk-Alatoo-
University.pdf

/RpVRrwRa3kzr+RqXfouDnM6ePtVAEjDr6TiNUhH
iSI=

Додаток 2017_Пошелюк_план.pdf CYG0Tjy1d4m8NWXJjBREC6MEKQax0gCzybfxwm2
ZzWk=

Додаток 2020_Юрін А.О._план 1.pdf DTAld1pjQ0VuQlYCFfOLcK8JKGe/cHwKUYXy5YXt
RPI=

Додаток Угода Боке_Гвінея.pdf GPY2RCbgY8G+YXjNjm+ZpVJmYTAQVJ3BNNPiM1
sKZL8=

***

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

Тараєвський Олег Степанович

Члени експертної групи

Сосса Ростислав Іванович

Баранова Антоніна Олегівна
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