
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

23.03.2021 р. Справа № 0810(ПГ2)/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Оксана Білоус – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Дмитрів Григорій Степанович,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Максименко Надія Василівна,

Михайленко Владислав Іванович,

Олександр Голуб,

Погребняк Володимир Григорович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Тяпкін Олег Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Харитонов В.О. - в.о.гаранта – представник ЗВО,

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

Назва ЗВО Криворізький національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 12, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,Сторінка 2



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

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОНП програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають цілям закладу та його місії , відображеній у Стратегії
розвитку з якою можна ознайомитися за посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf

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

ОНП затверджена у 2018 році. На сайті присутні ОНП, затверджені у 2016 і 2020 роках. На період проведення
акредитація присутня була тільки ОНП, затверджена у 2018 року. Інформація про публічне обговорення ОНП з
підготовки доктора філософії з урахуванням пропозицій стейкхолдерів та заінтересованих сторін відсутня. Також
відсутня інформація про анкетування стейкхолдерів щодо якості ОНП. НА ОНП є дві рецензії, в одній з яких
пропонується збільшити обсяг дисципліни "Моделювання геосистем" з 5 кредитів , однак у ОНП , яка з'явилася на
сайті закладу і датована 2020 роком обсяг даної дисципліни зменшено до 3 кредитів.

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

Цілі ОНП з урахуванням регіонального контексту прописані недостатньо, так як і відсутній опис унікальності ОНП.
Хоча дійсно ОНП має регіональний контекст та унікальність. Інформація щодо врахування у формуванні цілій та
програмних результатів ОНП аналогічних вітчизняних та іноземних ОНП на сайті відсутня.

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

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

Не існує офіційно затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю третього (освітньо-
наукового) рівня, однак враховані вимоги Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 23 листопада 2011 року.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для третього рівня вищої освіти.
Кількість кредитів відведених на педагогічну викладацьку) практику має бути не менше 2, згідно вимог МОН, що і
відображено в ОНП, однак проведення педагогічної практики не може відбуватися в межах теоретичного навчання як
це констатується в результатах самоаналізу ВЗО та в навчальному плані визначено як самостійну роботу. У робочі
програмі з педагогічної практики відведено 3 кредити?

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

Обсяг обов’язкових освітніх компонентів ОНП не повністю 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.). Матриці відповідності мають бути удосконалені, наприклад К02,
К03, К04, К06 тощо, а також програмні результати ПР02, ПР06. Програмні результати навчання забезпечені, в першу
чергу, за рахунок обов’язкових дисциплін. Однак НП не включає дисциплін, які забезпечують програмне та
геоінформаційне забезпечення освітніх компетентностей і програмних результатів. Дисципліна «Моделювання
геологічних систем» визначена як вибіркова, хоча вона є важливим компонентом ОНП, що було відмічене і одним із
рецензентів ОНП (Т.П. Нестеренко). Кількість дисциплін вибіркового циклу бажано збільшити, що зроблено вже у
новій ОНП, яка з'явилася на сайті закладу.

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

Зміст ОНП та складові компоненти відповідають предметній області визначеної для даної спеціальності
(спеціалізації).

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

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспіранта є основою для формування індивідуального навчального
плану та індивідуального плану наукової роботи. Важливої ролі у формуванні освітньої траєкторії здобувача
набувають вибіркові дисципліни та процедура їх вибору. Вибіркові дисципліни повинні відповідати тематиці
наукових досліджень аспірантів. На сайті університету відсутня інформація про дану процедуру і теми дисертаційного
дослідження та теми і подальший шлях здобувачів, які закінчили навчання у 2020 році. Таких здобувачів мало бути 2
особи. Кількість дисциплін вибіркового циклу бажано збільшити. За результати аналізу в аспірантури за даною ОНП
навчається 3 здобувачі. Відповідно до Зальцбургських принципів така підготовка не може бути якісною в умовах
відсутності критичної маси дослідників, які спільно працюють в одному руслі наукового пошуку. У даному випадку ми
розглядаємо вузько спеціалізовану ОНП, тому результати навчання повинні забезпечуватися і за рахунок вибіркових
дисциплін, що є характерним тільки для третього рівня вищої освіти. Бажано мати тісні договірні відносини з
науковими установами чи закладами вищої освіти для підвищення рівня наукової складової ОНП.

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

Для підвищення якості практичної підготовки здобувачів бажано мати тісні договірні відносини з науковими
установами чи закладами вищої освіти, що також підвищить рівень і наукової складової ОНП. Ні у розкладі занять, ні
у робочих програмах за даною ОНП не передбачено проведення практичних занять або семінарів на виробництві, а
також залучення практиків-експертів до навчальних занять. На сайті ВЗО відсутня інформація про договори щодо
проходження педагогічної практики, а також інформація про обговорення результатів її проходження. Крім того, у
робочій програмі на педагогічну практику відведено 3 кредити , а в навчальному плані лише 2.

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

До даного підкритерію зауважень немає

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

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

Обсяг обов’язкових освітніх компонентів ОНП не повністю 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.).

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

Підготовка здобувачів за дуальною формую у закладі не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджусь з висновками ЕГ

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

Зауважень немає.

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

Положення «Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових
працівників університету» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf зарегулюванні з боку адміністрації
університету, а саме позиції, що стосуються бакалаврату та необхідних рішень кафедри, формування і виконання
індивідуального плану тощо. На сайті відсутня інформація про спільні міжнародні гранти, програми та проєкти із
закордонними партнерами, що свідчить про відсутність міжнародної академічної мобільності як викладачів, так і
аспірантів під час реалізації ОНП. Хоча у додатках до висновків ЕГ наведено 3 міжнародні договори про співпрацю
закладу з іноземними партнерами.

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

“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) потребує удосконалення, оскільки є також
зарегульованим адміністративними важелями. Потребує удосконалення само механізм визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, які були б доступними для всіх учасників освітнього процесу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Під час реалізації ОНП застосовуються класичні методи навчання (лекції, практичні заняття, самостійна робота тощо.
Такий підхід не забезпечує якості освітнього процесу. Академічна свобода у контексті підкритерію 4.1. розуміється як
свобода у застосуванні інтерактивних методів навчання, а навчальний процес має базуватися на принципах свободи і
творчості. Що не повністю забезпечується обраними у закладі методами навчання. Відсутня інформація про рівень
задоволення здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання за результатами анкетування. Також відсутня
інформація про застосування кращих вітчизняних і міжнародних практик викладання для досягнення програмних
результатів.

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

Зауважень до підкритерію немає

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

Заклад має активно застосувати принцип інтернаціоналізації як освітнього процесу, так і наукового шляхом
створення умов для відвідування здобувачами лекцій досвідчених педагогів і науковців закордонних університетів, з
якими укладені договорі і реалізуються угоди. Така інформація відсутня. Вимагає необхідності посилити роботу з
організації міжнародних навчально-наукових конференцій у закладі, що є важливою умовою покращення наукових
досліджень та оприлюднення їх результатів. НЕ було можливості отримати інформацію про публікації здобувачів
даної ОНП.

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

На сайті закладу відсутня інформація про щорічний перегляд ОНП та її компонентів з урахуванням результатів
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і, зокрема, одержаних від здобувачів освіти та інших
стейкхолдерів побажань і зауважень.

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

Важливою вимогою даного підкритерію є ознайомлення здобувачів з досягненнями світової науки через виконання
сумісних наукових досліджень з іноземними партнерами та розвиток інтернаціоналізації освітнього і наукового
процесів. Тільки викладач Моргун Н.В. має потужний досвід у цьому процесі.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Відсутня на сайті інформація про роз'яснювальну роботу зі здобувачами щодо контрольних заходів та критеріїв
оцінювання, крім як в робочих програмах дисциплін. Не проводяться тренінги та ділові ігри з роз'ясненням
процедури письмових екзаменів, перескладань та підготовки апеляцій.
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5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

Наявність зрозумілої політики дотримання академічної доброчесності це не тільки існуюча певна нормативна база,
але й заходи з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти через постійну роз'яснювальну
роботу та вивчення кращих практик інших закладів. Такі заходи не висвітлені на сайті закладу. Проведення таких
заходів необхідно і для науково-педагогічних працівників.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Участь роботодавців в освітньому процесі при організації і проведенні семінарів, практик та проведенні спільних
наукових, освітніх і методичних заходів не підтверджена на сайті університету, крім того розклади занять не містять
такої інформації.

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

Заклад не залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, не
запрошує їх на спільні навчально-наукові заходи. Тобто в аудиторних заняттях не беруть участь зовнішні
професіонали.

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

Інформація про професійне заохочення через конкурси на кращу інноваційну технологію освітнього процесу,
інноваційного методу навчання і стимулювання цього процесу відсутня.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Згідно зі Статутом (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/1.pdf) керівництво закладу за зразкове виконання своїх
обов’язків, сумлінну та плідну працю, високі досягнення в науковій, навчально-методичній, виховній, роботі, до
викладачів застосовуються відповідні заходи заохочення та нагородження державними нагородами.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

В основному погоджуюсь з висновками ЕГ, однак що стосується інформаційної підтримки, то необхідно відмітити, що
структура сайту потребує більшої коректності і спрощення пошуку інформації щодо освітнього і наукового процесу за
даною ОНП, а також необхідно удосконалити принципи розміщення інформації про ОНП та її компоненти.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Заклад не дотримується послідовності процедур розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. На
момент акредитації заклад здійснював освітній і науковий процес за ОНП, затвердженою у 2018 році, і за навчальним
планом 2019 року, який і зараз є на сайті закладу. ОНП, яка затверджена у 2020 році з'явилася на сайті у період
акредитації, має незначні відмінності від попередньої, але не враховує пропозиції рецензентів. Наприклад,
Нестеренко Т.П. пропонував збільшити обсяги кредитів на викладання дисциплін, на його думку найбільш важливих
для здобувачів, "Моделювання геосистем" і "Іноземна мова наукової комунікації", однак кількість кредитів навпаки
було зменшено. У закладі відсутня цілісна система та Положення щодо розробки, періодичного моніторингу та
оновлення ОНП. Форми для опитування щодо якості освітніх програм не розміщені на сайті. Рекомендуємо створити
дієву систему та положення щодо розробки, моніторингу та перегляду ОНП, що буде регламентувати перегляд ОНП
за необхідністю з урахуванням тенденцій розвитку сучасної науки, а також постійно здійснювати моніторинг якості
освіти шляхом проведення анкетування серед усіх учасників освітнього процесу й розмістити результати такого
моніторингу на вебсайті ЗВО.

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

Не вдалося верифікувати, оскільки повністю відсутня така процедура.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери
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Процедура відсутня. Хоча на сайті розміщені 2 рецензії на ОНП від роботодавців (без зазначення дати) і одна з них
має конкретні пропозиції що дисципліни «Моделювання геологічних систем" та "Іноземна мова наукової
комунікації". Відсутня дієва система моніторингу ОНП шляхом проведення анкеткапння серед усіх учасників
освітньо-наукового процесу і розміщення результатів моніторингу на сайті.

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

За даною ОНП був тільки випуск 2 здобувачів у 2020 році. Однак інформації про випускників, готовність їх до захисту
у разових спеціалізованих радах та працевлаштування на сайті відсутня.

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

Інформація про систему забезпечення якості та вчасне реагування закладу на будь-які недоліки і освітній діяльності
відсутня, оскільки відсутній і моніторинг дієвості такої системи.

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

Акредитація первинна.

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

Даний критерій є інтегральним критерієм оцінки забезпечення внутрішньої системи якості ОНП та освітнього
процесу, то тільки комплексний підхід до оцінки ОНП та врахування всіх інших критерієм може надати адекватну і
аргументовану оцінку існуючої в закладі внутрішньої системи якості. Можна зробити висновок, що у закладі відсутня
цілісна система внутрішньої якості, що сприяє постійному розвитку ОНП і освітнього процесу за цією програмою.
Необхідно посилити роботу зі створення дієвої системи забезпечення внутрішньої якості освітньо-наукового процесу.
Створити сайт "Якість освіти" з урахуванням того, що основним вікном сайту має бути - оцінювання якості ОНП та
освітньо-наукового процесу всіма стейкхолдерами.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

Погоджуюсь з висновками ЕГ

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

У 2020 році у закладі було проведено 3 конференції, однак на сайті присутні матеріали тільки однієї. У матеріалах
конференції тез аспірантів даної ОНП не знайдено На жаль на сайті відсутні особисті сторінки аспірантів та і
викладачів, що не дає можливості перевірити достовірність інформації.

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

Інформація про залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти важко аналізується із-за відсутності її на
сайті закладу. Крім того, систему долучення аспірантів даної ОНП до міжнародної академічної спільноти необхідно
розробляти та впроваджувати.

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

Погоджуюсь з висновками ЕГ

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Погоджуюсь з висновками ЕГ

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Необхідно більш актуально відобразити у ОНП регіональний її аспект та посилити опис унікальності даної ОНП та,
відповідно, сформулювати цілі ОНП, які мають бути досягнуті у процесі освітньої діяльності у вигляді програмних
результатів. Необхідно навести інформацію про публічне обговорення ОНП з підготовки доктора філософії з
урахуванням пропозицій стейкхолдерів та заінтересованих сторін відсутня. Також наводити інформацію про
анкетування стейкхолдерів щодо якості ОНП. На ОНП 2018 року є дві рецензії, в одній з яких пропонується збільшити
обсяг дисципліни "Моделювання геосистем" з 5 кредитів , однак у ОНП , яка з'явилася на сайті закладу і датована
2020 роком обсяг даної дисципліни зменшено до 3 кредитів.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Привести у відповідність кількість кредитів відведених на педагогічну (викладацьку) практику у ОНП з робочою
програмою. Врахувати недоліки ОНП 2018 р. у ОНП 2020 р. щодо досягнення програмних результатів навчання за
допомогою освітніх компонентів і привести у відповідність освітнім компонентам Матриці відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньо-наукової та Матриці забезпечення програмних результатів навчання. ОНП
не включає дисциплін, які забезпечують програмне та геоінформаційне забезпечення освітніх компетентностей і
програмних результатів. Дисципліна «Моделювання геологічних систем» визначена як вибіркова, хоча вона є
важливим компонентом ОНП, що було відмічене і одним із рецензентів ОНП (Т.П. Нестеренко). Кількість дисциплін
вибіркового циклу бажано збільшити, що зроблено вже у новій ОНП 2020 р. (з 6 до 10 дисциплін), яка з'явилася на
сайті закладу. Вибіркові дисципліни повинні відповідати тематиці наукових досліджень аспірантів. На сайті
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університету відсутня інформація про дану процедуру і теми дисертаційного дослідження та теми і подальший шлях
здобувачів, які закінчили навчання у 2020 році. Таких здобувачів мало бути 2 особи. Передбачити проведення
практичних занять або семінарів на виробництві, а також залучення практиків-експертів до навчальних занять.
Розміщувати на сайті ВЗО інформацію про договори щодо проходження педагогічної практики, а також інформацію
про обговорення результатів її проходження.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Удосконалити Положення «Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників університету» http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf з метою зниження рівня його
зарегулювання з боку адміністрації університету, а саме позиції, що стосуються необхідних рішень кафедри, деканату
та ректорату щодо підвищення кваліфікації та стажування викладачів тощо. “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) потребує удосконалення, оскільки є також зарегульованим
адміністративними важелями. Потребує удосконалення само механізм визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті, які були б доступними для всіх учасників освітнього процесу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Бажано під час реалізації ОНП застосовувати не тільки класичні методи навчання (лекції, практичні заняття,
самостійна робота тощо, оскільки такий підхід не забезпечує якості освітнього процесу. Академічна свобода у
контексті підкритерію 4.1. розуміється як свобода у застосуванні інтерактивних методів навчання, а навчальний
процес має базуватися на принципах свободи і творчості. Висвітлювати інформацію про рівень задоволення
здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання за результатами анкетування, а також інформацію про
застосування кращих вітчизняних і міжнародних практик викладання для досягнення програмних результатів.
Рекомендуємо застосувати принцип інтернаціоналізації як освітнього, так і наукового процесів шляхом створення
умов для відвідування здобувачами лекцій досвідчених педагогів і науковців закордонних університетів, з якими
укладені договорі і реалізуються угоди. Необхідності посилити роботу з організації міжнародних навчально-наукових
конференцій у закладі, що є важливою умовою покращення наукових досліджень та оприлюднення їх результатів. У
процесі експерти не можливо отримати інформацію про публікації здобувачів даної ОНП. На сайті закладу наводити
інформацію про щорічний перегляд ОНП та її компонентів з урахуванням результатів моніторингу та періодичного
перегляду освітніх програм і, зокрема, одержаних від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань і зауважень.
Посилити роботу з ознайомлення здобувачів з досягненнями світової науки через виконання сумісних наукових
досліджень з іноземними партнерами та розвиток інтернаціоналізації освітнього і наукового процесів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендуємо проводити роз'яснювальну роботу зі здобувачами щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання,
роз'яснень процедури письмових екзаменів, перескладань екзаменів та підготовки апеляцій шляхом проведення
тренінгів, семінарів та круглих столів. У закладі має бути зрозуміла політика дотримання академічної доброчесності і
це не тільки існуюча певна нормативна база, але й заходи з популяризації академічної доброчесності серед здобувачів
вищої освіти через постійну роз'яснювальну роботу та вивчення кращих практик інших закладів, у тому числі і
зарубіжних. Такі заходи висвітлюються на сайті закладу. Проведення таких заходів необхідно і для науково-
педагогічних працівників.

Критерій 6. Людські ресурси
Необхідно залучати роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до
освітнього процесу через організацію і проведення семінарів, практик та спільних наукових, освітніх і методичних
заходів та підтверджувати такі заходи інформацією на сайті університету, крім того розклади занять повинні
підтверджувати таку інформацію. Система професійного заохочення викладацького персоналу повинна працювати
через конкурси на кращу інноваційну технологію освітнього процесу, інноваційного методу навчання і стимулювання
цього процесу відсутня.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендуємо удосконалити структуру сайту шляхом спрощення пошуку інформації щодо освітнього і наукового
процесу за даною ОНП, а також необхідно удосконалити принципи розміщення інформації про ОНП та її
компоненти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Критерій 8 є інтегральним критерієм і тільки комплексний підхід і врахування всіх інших критеріїв може надати
прозору і адекватну оцінку дієвості внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в процесі реалізації цієї
ОНП та освітнього процесу вцілому. Рекомендуємо: - створити цілісну систему забезпечення якості та розробити
нормативний документ щодо розробки, періодичного моніторингу та оновлення ОНП, оскільки на сайті є ОНП тільки
2016 року; - форми для опитування щодо якості освітніх програм розміщувати на сайті; - створити дієву систему
моніторингу якості освіти шляхом проведення анкетування серед усіх учасників освітнього процесу й розмістити
результати такого моніторингу на вебсайті ЗВО, а також враховувати їх під час перегляду ОНП, навчальних планів,
робочих програм та силабусів; - залучати здобувачів вищої освіти та роботодавців безпосередньо та через органи
студентського самоврядування до процесу періодичного перегляду ОНП та її компонентів, а також інших процедур
забезпечення якості як партнерів; - посилити роботу зі створення дієвої системи забезпечення якості у закладі; -
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створити вкладку на сайті "Якість освіти" де, зокрема, розмістити оцінювання ОНП і освітнього процесу всіма
стейкхолдерами. Впровадити вчасне реагування на виявлені недоліки в ОНП, які висвітлювати на сайті закладу.
Запровадити практику збирання та аналізу кар'єрного шляху випускників ОНП. Якщо на час акредитації ОНП
випуску не біло, необхідно показати як це планується, як це реалізовано на прикладі інших програм у закладі. Однак
на час розгляду ОНП експертами ГЕР, вже повинен бути один випускник за даною програмою, але про рівень його
підготовки та готовності дисертаційної роботи для розгляду комісією та планування разової спеціалізованої вченої
ради для захисту інформації не було.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендуємо своєчасно оприлюднювати на своєму сайті точну і достовірну інформацію про ОНП, аналіз моніторинг
про якість освітнього та наукового процесу,враховувати пропозиції і побажання всіх стейкхолдерів. Важливим
аспектом має бути процес анкетування всіх стейкхолдерів та представлений на сайті ВЗО аналіз і результати
анкетування, а також публічного обговорення самої ОНП та її компонентів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Критерій 10, є ключовим критерієм при акредитації ОНП третього рівня вищої освіти. Напрями наукових досліджень
повинні бути чітко представлені на сайті закладу або на особистих сторінках аспірантів, а в переліку вибіркових
дисциплін хоча б одна дисципліна повинна відповідати науковій тематиці аспіранта. Рекомендуємо розробити
організаційні заходи щодо підвищення активності аспірантів у різного роду конференціях, які проводить заклад, а
також залучати аспірантів до сумісних публікацій як у фахових наукових виданнях, так і міжнародних з тематики їх
наукового дослідження, оскільки на даний момент повністю відсутні факти наявності академічної мобільності
здобувачів та залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти. На сайті закладу бажано розмістити
особисті сторінки аспірантів і викладачів, що дозволяє отримати про них більш глибоку і достовірну інформацію.
Рекомендуємо проводити періодичні презентації та групові обговорення проміжних результатів досліджень
аспірантів.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БІЛОУС ОКСАНА ІВАНІВНА
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