
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34610 Економіка

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 051 Економіка

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 34610

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

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 Каховська Олена Володимирівна, Чупрін Євген Сергійович, Вергал
Ксенія Юріївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.09.2020 р. – 30.09.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%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%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0
%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%
B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0
%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1
%80%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%
BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%
D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D
0%B0.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

Зміст підготовки за ОНП “Економіка” відображає специфіку Криворізького національного університету, його
галузеві та регіональні особливості. Здобувачі та стехкхолдери залучені до перегляду ОНП, приймають участь у
анкетуваннях. Співпраця з роботодавцями здійснюється в тому числі і через наукові дослідження та науково-
дослідні теми. Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства, її зміст структурований, а освітні компоненти
складають логічну взаємопов'язану систему. Основний фокус ОНП - дослідження у сфері економіки забезпечується
наявністю дисциплін професійної підготовки. Структура освітньої програми передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії (25% кредитів) за рахунок вибору 3-х дисциплін з 6-ти, що
підтверджено здобувачами. Обрані аспірантами вибіркові дисципліни за своїм змістом відповідає напряму
дисертаційного дослідження здобувача, його індивідуальним професійним та науковим потребам. Освітня програма
та навчальний план передбачають проходження Викладацької практики. Правила прийому на навчання за
освітньою програмою є чіткими та зрозумілими та оприлюднені на офіційному веб-сайті КНУ. Наявні правила
визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та нормативне забезпечення визнання
результатів неформальної освіти. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у
освітній програмі цілей та ПРН, відповідають принципам академічної свободи. Інформація щодо НМЗ доступна на
декількох інформаційних ресурсах( анотації дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси). Через
зміст навчальних дисциплін, форми і методи викладання, наявність кафедральних НДР університет сприяє
поєднанню навчання і дослідження. Викладачі активно залучаються до міжнародних проєктів, стажувань та
конференцій. Аспіранти поки що мають практику участі лише в міжнародних конференціях. У ЗВО є практика
безкоштовної публікації у збірниках конференцій та фахових виданнях, наявні знижки на програми стажування у
ЗВО-партнерах. Аналіз кадрового складу у цілому засвідчує високий рівень відповідності академічної кваліфікації
освітнім компонентам, які вони викладають на ОНП. Викладачі добираються з врахуванням базової освітою, досвіду
роботи за профілем роботи кафедри, професіоналізму та спроможності забезпечити викладання відповідно до цілей
ОНП. До освітнього процесу залучаються і роботодавці, але їх залучення несистемне. Освітнє середовище та
матеріальні ресурси відповідають вимогам. В закладі існує внутрішнє забезпечення якості освітньої програми. Зміст
ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності. Тематика праць наукових керівників в цілому відповідає тематикам наукових досліджень
аспірантів. КНУ забезпечує можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів, постійно інформацію про можливості публікації. Існує чіткий механізм дотримання
академічної доброчесності.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

КНУ загалом має високі показники наукової роботи. Гарант має власну наукову школу, що має значну кількість
здобутків. Тематика наукових робіт здобувачів та програмні результати освітньої програми враховують галузеву
специфіку регіону. Це також простежується у наукових працях наукових керівників, викладачів та в тематиці НДР.
Наявність сталих зв'язків з іншими закладами вищої освіти та багаторічний досвід співпраці у напрямку
працевлаштування випускників аспірантури та обміну досвідом. Викладання навчальних дисциплін проходить на
високому рівні з використанням сучасних підходів до подання матеріалів та сприяє поєднаню освітньої та наукової
складових. На високому рівні здійснюється оприлюднення нормативно-правової бази для аспірантів, включаючи
висвітлення правил вступу, шаблони документів, необхідних для вступу та атестації. Рада молодих учених активно
комунікує з аспірантами, надаючи необхідну інформацію щодо можливостей наукової діяльності. Існує
рейтингування молодих науковців, матеріальне заохочення за високі показники наукової роботи. Усі викладачі
залученні до виконання наукових тем, до яких також залучаються і аспіранти. Викладачі активно залучаються до
проходження міжнародних стажувань та до участі у міжнародних проєктів. У закладі впроваджується "АСУ1", яка
дозволить більш глибоко автоматизувати освітній процес та підвищить обєктивність формування індивідуальної
траєкторії через автоматизацію вибору вибіркових дисциплін. Наявне та реалізується Положення про надання
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових
обов'язків. Адміністрація велику увагу приділяє показникам наукової діяльності, в тому числі публікаціям у Scopus,
Web of Science. Поступово оновлюється матеріально-технічна база. У тому числі за підтримки роботодавців та
грантових програм. Здобувачі мають вільний доступ до статей наукометричної бази Web of Science. Наявність
підрозділу - центру забезпечення якості вищої освіти, який з 2018 р. працює у напрямку моніторингу якості вищої
освіти, популяризації академічної доброчесності. У ході співбесіди засвідчена взаємодія між підрозділами,
викладачами, науковими керівниками та аспірантами у напрямку організаційної, інформаційної та наукової
підтримки.
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Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ОНП та її зміст потребує більш систематичного перегляду та оновлення, в тому числі і бази вибіркових дисциплін.
Унікальність ОНП можна підсилити за рахунок галузевої специфіки, що простежується в наукових роботах
здобувачів, НПП, тематиках НДР. Більш системного підходу потребує анкетування здобувачів та стейкхолдерів в
розрізі ОНП, а не лише на рівні університету. Не оприлюднюється і узагальнена інформація щодо результатів
громадського обговорення освітньої програми, отриманих пропозицій та зауважень. ОНП "Економіка" потребує
посилення інтернаціоналізації у напрямку академічної мобільності, грантових програм, публікацій здобувачів. У
ЗВО відсутній нормативний документ, який регламентує порядок вирішення конфліктних ситуацій для здобувачів
вищої освіти, а існуючі положення більшою мірою стосуються запобіганню корупційних проявів.

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.

Мета ОНП “Економіка” (2016 р) - “ забезпечити умови формування і розвитку аспірантами програмних
компетентностей, що дозволять їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для
здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері економіки”. Мета ОНП “Економіка” (2018 р.) полягає
в забезпеченні умов, сприятливих до формування у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
програмних компетентностей, які дозволять їм оволодіти поглибленими знаннями, вміннями і навичками, які
необхідні для здійснення оригінального дисертаційного дослідження у сфері економіки, що сприятиме відтворенню
високого рівня наукової творчості та професійної компетентності на основі впровадження європейських і світових
стандартів якості освіти,що забезпечить інтелектуальну активність, реалізацію інноваційного наукового потенціалу
відповідно до потреб економіки. Основними цілями ОНП “Економіка” (2018 р.) є: досягнення високого рівня
науково-дослідної, педагогічної та фахової підготовки здобувачів відповідно до європейських і світових стандартів
якості освіти; оволодіння поглибленими знаннями в області організації, планування і управління економічними
процесами; підготовка до науково-дослідної та викладацької діяльності в ЗВО та наукових установах; оволодіння
сучасними методами дослідження в сфері економіки; формування самоконтролю і самоаналізу при здійсненні
науково-освітньої діяльності; забезпечення підвищення компетентності здобувачів в науковій, освітній та
інноваційній діяльності в сфері економіки Мета та цілі ОП “Економіка” (2018 р.) відповідають оновленій у 2019 р.
“Стратегії розвитку Криворізького національного університету на 2019-2024 рр”.
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf) та корелюють з наступними стратегічними цілями та завданнями
Університету - розвиток інтелектуального потенціалу, постійний розвиток та вдосконалення освітніх послуг і
наукової діяльності; інтернаціоналізація освітньої та наукової діяльності, входження в міжнародний освітній та
науковий простір; забезпечення ефективного та неперервного удосконалення системи внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності. Вищезазначене свідчить про відповідність стратегічного бачення розвитку освітньо-
наукової програми напрямкам розвитку університету.

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

При перегляді ОНП “Економіка” у 16 квітня 2018 р. було проведене письмове анкетування здобувачів вищої освіти.
Опитування містило питання, пов'язані з баченням здобувачів мети навчання в аспірантурі, оцінкою значущості
компетентностей для подальшого успішного працевлаштування, визначення знань, вмінь та навичок, необхідних
для вступу до аспірантури. Здобувачі підтвердили проходження такого опитування та той факт, що їх думка була
врахована під час оновлення ОП у 2018 р. У квітні-травні 2018 р. було проведене письмове анкетування
роботодавців, серед яких ТОВ “Забудовник”, ПВНЗ “Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів”,
ТОВ “Сервіспрогресресурс”, СТ Dev. Анкетування стосувалось оцінювання значущості компетентностей ОНП для
ефективного виконання робочої діяльності, та пропозиції щодо працевлаштування майбутніх випускників ОНП. У
ході співбесіди з представниками роботодавців від університетів - д.е.н. Бочаровою Ю.Г. (Донецький національний
університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського), д.е.н. Маслак О.І. (Кременчуцький національний
університет ім. Михайла Остроградського) - було засвідчено, що гарантом ОП проводилися консультування з
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закладами-партнерами щодо удосконалення ОП. Бесіда з випускниками засвідчила, що 70% співробітників
факультету економіки та управління бізнесом закінчили аспірантуру з економіки КНУ під керівництвом першого
гаранта ОП д.е.н. Нусінова В. Я. та д.е.н. Турила А.М. є в тому числі і співробітниками кафедри економіки,
організації та управління підприємствами або входять до складу групи забезпечення та приймали участь у 2018 р. у
перегляді ОНП “Економіка”. Крім того у травні-червні 2018 р. було проведене письмове анкетування випускників
аспірантури з економіки, що включало питання оцінки значущості компетентностей, визначення знань, вмінь та
навичок, необхідних аспіранту, визначення заходів, що можуть підвищити ефективність навчання в аспірантурі.
Проведені опитування та консультації дозволили проектній групі у 2018 р. порівняно з 2016 р. додати інтегральну
компетентність, переглянути перелік загальних та фахових компетентностей (5 - загальних, 7 - фахових), та перелік
програмних результатів.

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.

У ОНП, що акредитується, відповідно до матеріалів самоаналізу та змісту ОНП “Економіка” (2018 р.) та ОНП
“Економіка” (2016 р.) є програмний результат та фахова компетентність, що враховує галузевий та регіональний
контекст, зокрема ПР 8. Демонструвати здатність до критичного наукового аналізу теорій, концепцій,
термінологічного апарату дослідження та практичне їх використання в умовах підприємств гірничо-металургійного
комплексу (2018 р.), ФК-19: Здатність вивчати та удосконалювати існуючі наукові підходи до дослідження тенденцій
розвитку промислових підприємств, їх об'єднань та галузей промисловості (2016 р.). Більшою мірою галузевий та
регіональний контекст враховано під час викладання навчальних дисциплін за рахунок включення практичних
задач по даним підприємств гірничо-металургійного комплексу. Це засвідчено в ході зустрічі з НПП та
здобувачами. А також у тематиці науково-дослідних робіт кафедри, наукових керівників (“Стратегія забезпечення
стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України”, “Стратегічне управління інноваційно-
інвестиційною діяльністю промислових підприємств”, “Стратегічне управління функціональним потенціалом
промислового підприємства” тощо) та наукових тем здобувачів - здобувач Колосовський Д. В. “Економічна оцінка
ефективності очисного виймання залізних руд при їх підземному видобутку в умовах гірничо-видобувних
підприємств України”, Бученкова О.В. “Механізм оцінки конкурентоспроможності експортної продукції
металургійних підприємств України”. При оновлені ОП у 2018 р. за результатами співбесіди з гарантом ОНП,
групою забезпечення ОНП, начальником відділу міжнародних зв'язків, роботодавцями встановлено, що при
формулюванні цілей та визначенні програмних результатів ураховувався досвід вітчизняних програм – КНЕУ ім. В.
Гетьмана, ОНП ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Донецького національного університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за
результатами спілкування з провідними науковцями та моніторингом сайту університету. Наявність угоди про
науково-педагогічне співробітництво з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла
Остроградського також засвідчує такі форми співробітництва - дослідження, розробка та прогнозування нових
освітніх технологій у вищій освіти; формування сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу.
Також Гарантом враховано досвід Чеського ун-ту природничих наук (навчальна програма «Галузева економіка і
економіка підприємств» з акцентом на науково-дослідну роботу); Школи економіки Ханкен (Фінляндія) процесі
спілкування з викладачами цих навчальних програм та вивчення матеріалів сайтів.

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.

Державний стандарт відсутній. Програмні результати навчання за ОНП “Економіка” (2018 р.) відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій 8 рівня, зокрема ПР1. Володіння загальнонауковими філософськими знаннями,
необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики та культурного кругозору; ПР 5.
Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових
проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування
та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій; ПР 9. Вести наукову
бесіду та дискусію на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій
формі, організовувати та проводити навчальні заняття; ПР 10. Уміння спілкуватись державною і іноземною
науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування,
демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас; ПР 13. Виконувати оригінальні наукові
дослідження в економіці на відповідному фаховому рівні, досягати наукових результатів, що створюють нові знання,
для розв’язання актуальних проблем.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Зв’язок цілей освітньої програми з місією та стратегією Криворізького національного університету. Започатковане
анкетування здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників, що закінчили аспірантуру з економіки в
Криворізькому національному університеті сприяє покращенню якості освітньої програми. Тематика наукових робіт
здобувачів та програмні результати освітньої програми враховують галузеву специфіку регіону. Наявність сталих
зв'язків з іншими закладами вищої освіти та багаторічний досвід співпраці у напрямку працевлаштування
випускників аспірантури та обміну досвідом.

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

1. Перегляд освітньої програми відбувається не часто - створена у 2016, переглянута у 2018 р. Наступний перегляд
планується після затвердження стандарту. Рекомендовано частіше переглядати ОНП з врахуванням результатів
опитування стейкхолдерів та здобувачів ВО. 2. Несистемне анкетування здобувачів в розрізі освітньої програми.
Рекомендовано частіше опитувати здобувачів щодо якості ОНП та дисциплін, що викладаються. 3. Неврахування
проєкту стандарту “Економіка”. 4. Враховуючи тематики наукових досліджень аспірантів та викладачів ОНП
рекомендовано посилити унікальність ОНП за рахунок галузевої спефиціки.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зміст підготовки за ОНП “Економіка” відображає специфіку Криворізького національного університету, у тому числі
його галузеві та регіональні особливості. Роботодавці засвідчили нестачу висококваліфікованих економістів,
здатних використовувати складі економіко-математичні моделі, а отже ОНП “Економіка” враховує запити ринки
праці в підготовці фахівців. Підтверджено роботу зі стейкхолдерами - роботодавцями, партнерами, викладачами,
випускниками аспірантури з економіки та здобувачами вищої освіти. Виходячи з вищенаведеної інформації можна
вважати відповідність ОНП Критерію 1 достатньою, а виявлені недоліки є несуттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОНП та окремих її складових відповідає вимогам законодавства. Загальний обсяг ОНП у 2016, 2018 рр.
становить 48 кредитів ЄКТС. Цикл професійної підготовки становить 12 кредитів ЄКТС, цикл загальнонаукової
підготовки - 7 кредитів ЄКТС, цикл універсальної підготовки - 8 кредитів ЄКТС, цикл мовної підготовки - 9 кредитів
ЄКТС. На дисципліни за вибором відведено 12 кредитів ЄКТС, що становить 25% від від загальної кількості кредитів
ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

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.

Зміст освітньої програма структурований, освітні компоненти, включені до ОНП, складають логічну взаємопов
язану систему та відповідно до ОНП 2018 р. забезпечують досягнення всіх програмних результатів та сприяють
забезпеченню всіх компетентностей. Це підтверджується і переглядом змісту РП та силабусів, в яких зазначено
відповідні ПР та компетентності, які забезпечує вивчення даної навчальної дисципліни. Освітні компоненти
поділені на змістовні блоки - цикл загальнонаукової підготовки, цикл універсальної підготовки, цикл мовної
підготовки, цикл професійної підготовки.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Зміст освітньої програми відповідає предметній області. Основний фокус ОНП - дослідження у сфері економіки
забезпечується наявністю дисциплін професійної підготовки - Теорія економічних систем та їх типологія, Сучасні
методи вирішення наукових задач в економіці, Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання ефективності
наукових розробок, а також переліку пропонованих вибіркових дисциплін зі спеціальності.

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

У 2016 р. структура освітньої програми передбачає наявність вибору з двох блоків навчальних дисциплін по три
дисципліни в кожному. Аспіранти четвертого року навчання засвідчили процедуру вибору, яка була реалізована
через ознайомлення з дисциплінами вибіркового блоку на сайті університету, наявність списку вибіркових
дисциплін у відділі аспірантури та докторантури. Вибір здобувачами був реалізований через написання заяви, після
консультації з науковими керівниками та викладачами, що закріплені за даними дисциплінами. У 2018 р. ОНП
“Економіка” передбачає здійснення вибору 3-х навчальних дисциплін з запропонованих шести. Здобувачу
Соколенко М.О. 2020 р.набору було запропоновано здійснити вибір під час вступної кампанії. Для цього на сайт
відділу аспірантури та докторантури (http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/informaciynyy-paket) подано
аннотації дисциплін та впроваджується АСУ1, що передбачає наявність особистого кабінету здобувача з можливістю
автоматизованого вибору дисциплін. Обсяг вибіркових дисциплін для ОНП “Економіка” 2016 р. та 2018 р. становить
12 кредитів (25 % загальної кількості кредитів). Відповідно до “Положення про формування здобувачами
Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання”
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf) здобувачі також мають право здійснити вибір навчальних
дисциплін із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми того самого освітнього рівня.
Вибіркові дисципліни чинаються на другому році навчання. У ході бесіди здобувачі засвідчили, що обраний ними
блок вибіркових дисциплін за своїм змістом відповідає напряму дисертаційного дослідження здобувача, його
індивідуальним професійним та науковим потребам.

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

Освітня програма та навчальний план передбачають проходження Викладацької практики у обсязі 2 кредити ЄКТС.
Проходження практичної підготовки регулюється, актуалізованим у 2020 р. 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), , Положенням про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Криворізькому національному університеті.
Зміст викладацької практики також висвітлено у анотації на сайті відділу аспірантури та докторантури
(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/%D1%96%D0%BD%D1%84.%20%
D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.
pdf). За результатами бесід зі здобувачами та оглядом звітів практики встановлено, що викладацьку практику
аспіранти проходять на базі кафедри, де працює науковий керівник. Проходження викладацької практики
передбачається на другому році навчання і включає навчальну роботу (підготовка до занять, відвідування та аналіз
занять, які проводить науковий керівник і викладачі кафедри, підготовка і проведення лекцій, практичних
семінарських, лабораторних занять). Після закінчення викладацької практики аспірант здає підписаний науковим
керівником звіт про її проходження завідувачу аспірантури та докторантури. Так, здобувачами попередньо відвідано
лекції наукових керівників, проведено 1-2 лекції та 5-6 практичних занять з навчальних дисциплін, що відповідають
тематиці наукових досліджень або наукових інтересів (Бученкова О.В. - “Міжнародний економічний аналіз”,
“Стратегічне управління”; Хамаілі Акрам - “Інвестиційний менеджмент”, “Антикризове управління”) , на яких
обов'язково присутній науковий керівник, іноді - доцент кафедри.

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

Бесіда зі здобувачами і викладачами щодо методи викладання навчальних дисциплін, їх змісту та організації
освітнього процесу засвідчили зазначене у самозвіті ОНП “Економіка” інформацію стосовно того, що освітньо-
наукова програма дозволяє забезпечити набуття здобувачами соціальних навичок шляхом освоєння ряду дисциплін
(Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі, Управління науковими проектами та
фінансуванням досліджень, Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії,
Іноземна мова для академічних та наукових цілей, Іноземна мова наукової комунікації), які формують відповідні
компетентності: здатність до спілкування зі студентською аудиторією та широкою науковою спільнотою; ефективно
спілкуватися зі спеціальною та загальною аудиторіями, а також представляти результати наукової роботи;
працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати й керувати роботою інших для досягнення
поставлених цілей і показувати лідерські здібності та повну автономність під час їх реалізації. Здобувачі
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підтвердили, що під час вивчення дисципліни “Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень”,
“Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії” здобувачі готують власні
проєкти, які захищають перед аудиторією або презентують результати власного дослідження у вигляді презентації
по оглядовій статті з теми дисертації. Крім того, проміжна та підсумкова атестація здобувачів передбачає виступ з
результатами, отриманими за рік навчання, що також сприяє набуття здобувачами соціальних навичок, відповідно
до цілей та програмних результатів програми.

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.

Аналіз змісту компонентів ОНП показав, що обсяг самостійної роботи становить від 47-60% всіх годин, відведених
на вивчення відповідної навчальної дисципліни, що відповідає вимогам. За результатами співбесіди встановлено,
що розподіл аудиторного навантаження та самостійної роботи здійснювався без врахування думки аспірантів.

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

Підготовка за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст освітньо-наукової програми “Економіка” відповідає предметній області. Обсяг ОНП та окремих її складових
відповідає вимогам законодавства. Всі освітні компоненти, включені до ОНП та взаємопов’язані. ОНП “Економіка”
передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої та наукової траєкторії здобувача вищої освіти та
реалізується через індивідуальний вибір навчальних дисциплін у обсязі 12 кредитів ЄКТС. У 2018 р. змінився підхід
до вибору дисциплін в сторону покращення. Освітня програма та навчальний план передбачають проходження
Викладацької практики, яка передбачає проведення 1-2 лекційних занять та 5-6 практичних з дисциплін, що
повязані з тематикою дисертації. Бесіда з науковими керівниками та здобувачами підтвердила контроль науковими
керівниками проведених занять. ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти softskills як під час навчання
так і під час презентації результатів наукової роботи. Наявність двох дисциплін “Іноземна мова для академічних та
наукових цілей”, “Іноземна мова наукової комунікації” які всебічно сприяють розвитку комунікативних навичок
іноземною мовою в тому числі і для взаємодії з науковою спільнотою.

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

1. Відсутність серед вибіркових або дисциплін професійної підготовки таких, що спрямовані за тематичним планом
на вивчення особливостей економіки промислових підприємств. Рекомендовано враховуючи наявність аспірантів,
що закінчили інші ЗВО, включити дисципліни, що висвітлюють особливості галузевої специфіки ОНП. 2. Не
передбачено здійснення вибору з інших ОНП, наприклад “Менеджмент”. Рекомендації - розширити перелік
вибіркових дисциплін. 3. Не представлено доказів оновлення бази вибіркових дисциплін з 2018 р. 4. Розподіл
аудиторного навантаження та самостійної роботи здійснювався без врахування думки аспірантів. Рекомендовано
передбачити опитування аспірантів щодо розподілу аудиторного навантаження та самостійної роботи.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи відповідність ОНП “Економіка” предметній сфері, чітку структуру змісту освітньо-наукової програми,
взаємоповязаність програмних результатів та освітніх компонент, наявність можливості формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти. ОНП “Економіка” та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають Критерію 2 з недоліками, які не є суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою, графік проведення вступних випробувань, інфографіка
термінів вступних випробувань, програма співбесіди, обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через
аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування, рейтинговий список вступників 2020 року до аспірантури за
спеціальностями наведено на офіційному сайті університету у розділі “Вступнику”
(http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury). Окремо на сторінці сайту подано інформацію про
необхідні для вступу документи та надано можливість для їх завантаження. Відповідно до зазначених документів до
аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До
вступних випробувань здобувачі проходять співбесіду з науковим керівником, на якому оцінюють рівень теоретичної
підготовки здобувача, готовність до наукової діяльності, аналізується реферат (за умови відсутності наукових праць).
Результатом співбесіди є протокол співбесіді з передбачуваним науковим керівником, що підписується керівником і
завідувачем кафедри, та подається у відділ аспірантури та докторантури. Вступники складають вступні
випробування - вступний екзамен зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності); вступного екзамену з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти), додаткового вступного випробування у формі співбесіди для осіб, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань. Здобувачі засвідчили проходження цих екзаменів, доступність всіх матеріалів, що
стосуються правил прийому, та відсутність дискримінаційних положень. У правилах прийому чіто подано порядок
нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення та правила формування конкурсного балу особи.
Об'єктивність забезпечується створенням предметних екзаменаційних комісій для проведення екзаменів та
співбесід та описом процедури оскарження оцінки (Правила прийому до аспірантури). Фахове випробування
проходить у письмовій формі. Результати вступних іспитів у вигляді рейтингу оприлюднюються на сайті.

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

Програми фахового випробування для прийому на навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти та
програма співбесіди наведені на офіційному сайті університету (http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-
aspyrantury). Програму фахового випробування складено відповідно до дисциплін циклу професійного спрямування
“Сучасна економічна теорія”, “Економіка підприємства”, “Організація виробництва”, “Планування діяльності
підприємства”, “Менеджмент”, “Маркетинг”. Програма співбесіди побудована на питаннях з дисциплін
загальноекономічної та професійної підготовки. До складу вступних предметних комісій включають докторів та
кандидатів наук, які здійснюють наукові дослідження за спеціальністю 051 Економіка та відповідають за виконання
ОНП. Прийом на навчання здійснюється на конкурсній основі за результатами вступного випробування, програму
якого розробляє кафедра економіки, організації та управління підприємствами та переглядає щорічно.

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

Визнання результатів навчання, одержаних в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію освітнього
процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). У положенні зазначено, що Вчена рада Університету має право
прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших закладах вищої освіти компетентностей з однієї чи
декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-
науковою програмою аспірантури Університету. У п. 12. даного Положення вказуються порядок перезарахування
(зарахування) навчальних дисциплін аспірантам. Також зазначено, що формування переліку навчальних
вибіркових дисциплін за заявою аспіранта може здійснюватися з урахуванням раніше вивчених навчальних
дисциплін, що становлять академічну різницю. На даній ОНП не було практики перезарахування таких результатів
навчання.
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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.

Питання визнання результатів навчання, одержаних у неформальній освіті регулюється Положенням про
організацію освітнього процесу у КНУ п. 1.7 (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Положенням про
порядок визнання у КНУ результатів навчання, отриманих в умовах неформальної освіти
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Також відповідно до правил прийому до аспірантури зазначено, що
сертифікати на знання іноземної мови (англійська мова TOEFL або International English Language Testing System,
сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з
мовної освіти або аналогічного рівня); німецька мова – сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французька мова – сертифікатом тесту
DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня))
прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. В ході бесіди зі здобувачами та
НПП ОНП “Економіка” встановлено, що випадків та досвіду перезарахування результатів неформальної освіти на
даній ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

равила прийому на ОНП “Економіка” викладені чітко і зрозуміло. Вони не містять ознак дискримінації для
потенційних вступників. Іноземний студент, що навчається на україномовній програмі та здобувач, що приступає до
навчання з 01.10.2020 р. та закінчила інший ЗВО підтвердили доступність правил прийому. Всі необхідні
нормативні документи, а також шаблони необхідних документів розміщено на сайті. Існують положення, що
передбачають перезарахування результатів академічної мобільності та результатів неформального навчання.

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

Силабуси не містять інформацію щодо можливостей визнання результатів неформальної освіти. Викладач
Семеріков В.В. в ході співбесії зазначив, що рекомендує аспірантам для проходження додатковий дистанційний курс
англійською мовою, за який нараховує додаткові бали, однак у силабусі його дисципліни, це не зазначено.
Ремендовано додати до силабусів інформацію щодо можливостей визнання результатів неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючи чіткість та зрозумілість правил прийому, врахування особливостей ОНП в програмі вступних іспитів,
наявність положень, що регламентують визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО та результатів
неформальної освіти ОНП “Економіка” та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

ЕГ під час виїзної акредитації удостовірилася в тому, що форми і методи навчання й викладання сприяють
досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання.У навчальному процесі поєднані як
традиційні (лекції, практичні заняття тощо), так і активні та інтерактивні (ділові ігри, тренінги, інтерактивні лекції)
методи навчання. Здобувачі у ході бесіди підтвердили, що під час вивчення дисципліни “Організація та реалізація
досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії” вони писали аналітичні статті й презентували свої
дослідження, під час вивчення дисципліни “Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень”
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створювали індивідуальні бізнес-проєкти, прив'язані до теми дисертації. На дисципліні “Іноземна мова для
академічних та наукових цілей” працювали з іноземними статтями, пов'язаними з темою дисертації. В Положенні
про організацію освітнього процесу в КНУ (2020 р.; http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) зазначені
традиційні форми навчання (розділ 2) та форми організації освітнього процесу (розділ 4). У силабусах навчальних
дисциплін та інших освітніх компонентів в розділі “Освітні технології” представлено комплексний підхід, тобто
поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій. Крім того зазначено які технічні засоби застосовуються
для кожного виду занять. Під час зустрічі з НПП та студентами членами ЕГ було отримано підтвердження
інформації наведеної у Додатку 3. Принципи академічної свободи та студентоцентрований підхід реалізується через
індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний навчальний план. В межах індивідуального плану наукової
роботи аспірант вільно обирає проблематику дослідження і відповідно до обраного напряму аспірантом вільно
обирається науковий керівник (відповідно до наявних публікацій, виконуваних науково-дослідних тем). Аспірант
вільно обирає фахові журнали, в яких в подальшому будуть оприлюднені результати його дисертації, та конференції
в яких буде проведена їх апробація. Відповідно до індивідуального навчального плану академічна свобода та
студентоцентризм реалізується через вильний вибір навчальних дисциплін в межах 25% загальної кількості
кредитів ЄКТС: це 12 з 48 кредитів ЄКТС за цією ОНП. Якщо у 2016 р. аспіранти обирали між двома блоками
дисциплін, то за оновленою ОНП 2018 р. аспірант може обрати будь-яку дисципліну із переліку пропонованих
вибіркових дисциплін зі спеціальності, наведених в ОНП, або з “Банку вибіркових дисциплін”, вкладка якого
розміщено на головній сторінці КНУ (http://www.knu.edu.ua). У межах нормативних дисциплін всі поточні роботи
аспірант виконує з точки зору обраного напряму наукових досліджень. Викладацька практика, яка є частиною
навчального плану, реалізується за дисциплінами, дотичними до наукових інтересів аспірантів. При наявності
дійсного сертифікату з іноземної мови аспірант має право на зарахування відповідних кредитів, передбачених ОНП
аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі.

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).

ОНП 2016 р. доступна на офіційному веб-сайті КНУ за адресою
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/Вступнику%20до%20аспірантури
%20та%20докторантури/освітні%20програми/ОНП_051.pdf та оновлена 2018 р. за адресою
http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/ОНП_051_PhD.pdf. Інформація надається здобувачам своєчасно після вступу
на ОНП. Співбесіда з здобувачами підтвердила, що вони знайомі з інформацією щодо цілей освітньої програми,
змісту дисциплін та ознайомилися з анотаціями дисциплін за посиланням http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/informaciynyy-paket. З метою спрощення доступу здобувачів і науково-педагогічних працівників до
інформаційно-методичного забезпечення дисциплін та науково-методичного інструментарію в освітньому процесі
на офіційному сайті розміщено вкладку “Освітній портал” (http://mlib.knu.edu.ua), де при реєстрації особистого
кабінету є доступ навчально-методичного забезпечення навчально дисципліни. Крім того у КНУ впроваджено
програмний комплекс “АСУ ЗВО” (http://asu.knu.edu.ua), де в межах робочого навчального плану біля наз кожної
навчальної дисципліни прікріплено її навчально-методичне забезпечення. В університеті здійснюється
впровадження “АСУ1 ЗВО”, яке значно розширює функціонал програмного забезпечення. Під час співбесіди, як із
здобувачами, так і з НПП, підтверджено, що на першому занятті НПП інформує здобувачів стосовно цілей, змісту,
критеріїв оцінювання за кожною дисципліною та зазначає, яких програмних результатах начання планується
досягти в межах опанування дисциплін. Під час співбесіди із аспірантами, члени ЕГ отримали позитивні відповіді
щодо обізнаності аспірантів стосовно змісту силабусів. Кожен силабус містить інформацію щодо мети дисципліни,
пре- та постреквізитів, планових результатів навчання, тематичного плану дисципліни, структури курсу із
зазначенням тем самостійної роботи, освітні технології, політики та процедури академічної поведінки, політики
оцінювання, типові контрольні завдання тощо.

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

В структурно-логічній схемі ОНП 2018 р. у п. 2.2. (http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/ОНП_051_PhD.pdf)
представлено візуалізовано поєднання навчання та дослідження. В КНУ затвердено Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (2019 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf). Поєднання навчання і дослідження здобувачів відбувається в межах
виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, розробленого на перші 2
р. навчання, що сприяє обізнаності аспіранта з обраної тематики дослідження. В індивідуальному плані аспірант
щорічно планує та звітує за кожною складовою. Під час зустрічі з НПП та гарантом, встановлено, що дисципліни
“Іноземна мова для академічних та наукових цілей” (ОНП 2016 р.) та “Іноземна мова для академічних та наукових
цілей” та “Іноземна мова наукової комунікації” (ОНП 2018 р.) передбачають пошук та аналіз зарубіжних публікацій
за їх науковою тематикою; на прикладах статей вивчають академічну іноземну (англійську) мову. На ОНП
навчається іноземець (4 р. навчання, Хамаілі Акрам), який вивчає Українську мова (як іноземну), де знайомиться з
прикладами академічної української мови на вибірці статей з фахових виданнях України за тематикою власного
наукового дослідження. Під час співбесіди із здобувачами вищої освіти, встановлено, що прикладом поєднання
навчання і дослідження є такі дисципліни як “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня
доктора філософії” (ОНП 2016 р., ОНП 2018 р.), де вони вивчали основні етапи процесу роботи над дисертацією та
презентували власні наукові результати; “Управління науковими проектами та фінансуванням досліджень” (ОНП
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2016 р., ОНП 2018 р.) презентували власні наук. дослідження як наукові проектів з метою подачі їх на грантове
фінансування. Більшість викладачів програми проводять дослідження у контексті дисциплін, які викладають на
ОНП. Викладацька практика реалізується в межах дисциплін, дотичних до дисертаційного дослідження аспіранта.
Під час проведення занять аспіранти наводять практичні приклади з власних наукових досліджень, що дозволяє
показати зв'язок між навчальною інформацією та сучасними науковими здобутками за відповідною темою.
Аспіранти приймають активну участь у презентації власних наукових досліджень на коннференціях, публікують
статті у фахових виданнях України (як у співавторстві з науковим керівником, так і самостійно). Наукові керівники
та викладачі випускової кафедри активно співпрацюють із зовнішніми стейкголдерами (представниками
підприємств регіону) для забезпечення впровадження наукових досліджень аспірантів в виробничий процес.
Співпраця із роботодавцями підтверджені документально рецензіями-відгуками на ОНП 2018 р., а також під час
зустрічі з роботодавцями. У цілому КНУ забезпечує поєднання цілей програми та процесу викладання і навчання за
ОНП із науковими дослідженнями.

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

Під час зустрічі з НПП та представниками навчально-методичного відділу підтверджено інформацію наведено у
Самозвіті. Зміст освітніх компонентів ОНП вперше затверджувався у 2016 р., тому наявні робочі програми
навчальних дисциплін складалися з врахуванням вже існуючих сучасних практик та наукових досягнень, які було
покладено в основу оновлення ОНП у 2018 р. Вимоги до науково-методичного забезпечення навчального процесу
затверджено Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ (2020 р., розділ 8;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf). Для впровадження єдиних вимог до навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін в Університеті розроблено “Рекомендації щодо розроблення навчально-
методичного забезпечення дисциплін у КНУ” (2020 р., http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/50.pdf), де у
додатках наведено структурну схему робочої програми навчальної дисципліни та силабусу. Основним документом
навчально-методичного забезпечення дисципліни в Університеті, передбаченим освітнім законодавством, є робоча
програма навчальної дисципліни. Прийнятою в Університеті формою подання інформації про освітні компоненти є
силабус. Крім того, за посиланням http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/26.pdf, наведено “Положення про
порядок підготовки та видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ДВНЗ КНУ (2012
р.)”; розроблено стандарт СТОУ КНУ - 03:2015 “Положення про підготовку та видання навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ КНУ (2015 р., http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/24.pdf). Це може
свідчити про організаційний супровід та зацікавленість в оновленні змісту освіти з боку адміністрації університету.
Робочі навчальні програми дисциплін оновлюються не рідше одного разу на п’ять років. До робочої програми
можуть вноситися зміни та доповнення, що оформлюються окремим рішенням кафедри. Зміст силабусу
погоджується з гарантом ОП та затверджується випусковою кафедрою. Задля формування сучасного науково-
методичного забезпечення навчального процесу, обміну досвідом щодо його змістовного наповнення КНУ
підписало Угоду № 5-37,4 від 15.01.2020 р. про науково-педагогічне співробітництво з Кременчуцьким
національним університетом ім. М. Остроградського. Крім того, викладачі випускової кафедри активно приймають
участь у міжнародних стажуваннях (Рябикіна К.Г., 2019, Польща; Шахно О.Ю., 2020, Болгарія; Туріло А.А., 2020,
Польща), за підсумками якого складається звіт та проходить семінар на кафедрі, що дає можливість розповсюдити
отриманий досвід та якомога більшій кількості викладачів оперативно оновлювати змістовне наповнення окремих
тем дисциплін.

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

В КНУ затверджено Стратегію інтернаціоналізації ДВНЗ КНУ (2017 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/46.pdf) та Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, НПП та наукових працівників КНУ (2017 р., http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/45.pdf ),
обізнаність зі змістом яких підтверджено під час зустрічей з НПП та аспірантами. Значною мірою
інтернаціоналізація діяльності на ОНП пов'язана із глобалізацією наукових досліджень, які здійснюють НПП в
контексті своїх навчальних дисциплін.. Крім того, для здобувачів вищої освіти у КНУ було надано безкоштовний
доступ до повного функціоналу та повного обсягу статей наукометричних баз Scopus Web of Science (станом на
сьогодні тільки WoS). Аспіранти мають можливість безкоштовно друкувати тези доповідей в межах Міжнародної
науково-технічної конференції “Розвиток промисловості та суспільства”. Аспіранти активно приймають участь у
міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема Бученкова О.В. презентували результати своїх наукових
дослідженнях на 5, Хамаілі Акрам - у 2 міжнародних науково-практичних конференціях. Міжнародна співпраця є
одним з головних пріоритетів в діяльності КНУ. Найбільш дотичними до економічного факультету є угоди щодо
академічного обміну, стажування викладачів та академічної мобільності студентів з University College of Social
Sciences (угода від 2014 р.), з Old Polish University in Kielce (угода 2019 р.) (http://doir.knu.edu.ua/міжнародна-
діяльність/партнери-університету/). Крім того одним з останніх проектів, що виграв ЗВО є Development of
practically-oriented student-centred education in the field of modelling of Cyber-Physical Systems (609557-EPP-1-2019-1-
LV-EPPKA2-CBHE-JP), який зосереджені на модернізації освітніх програм у сферах кіберфізичних систем, розвитку
мовних компетентностей викладачів, а також на посилення співпраці закладів вищої освіти з ширшим економічним
та соціальним середовищем.

Сторінка 12



Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Поєднання наукової та освітньої складових; активна участь аспірантів у науково-дослідних темах наукових
керівників та випускової кафедри. В навчальній складовій превалюють інтерактивні методи навчання, вивчення
навчальних дисциплін сприяє більш глибокому розкриттю власних наукових досліджень аспірантів. Наявність
віртуального навчального середовища. Повна доступність інформації щодо ОНП, її компонентів та її оновлених
версій. Тісна співпраця НПП та викладачів кафедри з підприємствами регіону, що відбивається на
практичноорієнтованих темах дослідження і можливості впровадження наукових здобутків на підприємствах.

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

1.Відсутня єдина платформа для навчально-методичного забезпечення - викладачі користуються як moodle, так і
Google Class для викладення навчального матеріалу. Робочі програми навчальних дисциплін, силабуси розміщені на
сайті університету, на сайті кафедри, в інформаційній системі “АСУ”. Рекомендація - уніфікувати підходи до
опублікування навчально-методичного забезпечення. 2. Поки що аспіранти безпосередньо не приймали участь у
програмах академічного обміну чи проходження стажування в зарубіжних ЗВО в межах міжнародних проектів чи
особистої академічної мобільності. Рекомендація - залучати аспірантів до програм академічної мобільності;
активізувати публікацію результатів наукових досліджень не тільки у вітчизняних фахових виданнях та
монографіях, а і в зарубіжних виданнях, в тому числі, що входять до наукометричних баз.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Методи і навчання ОНП “Економіка” відповідають заявленим програмним результатам. Методи навчання є
студентоцентрованими і базуються на принципах академічної свободи. Інформація стосовно освітнього процесу є
доступною для аспірантів. Здобувачі вищої освіти мають змогу поєднувати навчання і дослідження в освітньому
процесі. Зміст навчальних дисциплін оновлювався викладачами. Представлені робочі програми навчальних
дисциплін датуються 2019 та 2020 роками. Отже ОНП “Економіка” відповідає критерію 4 з наявними недоліками,
що не є 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.

Прозорість і зрозумілість контрольних заходів забезпечується низкою нормативних документів, затверджених,
оприлюднених на сайті: “Положення про організацію освітнього процесу в КНУ” (2020 р.,
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf): п. 4.5. - Контрольні заходи; розділ 5 - Атестація здобувачів вищої
освіти (п. 5.3.- 5.8. стосуються безпосередньо атестації докторів філософії); “Положення про організацію освітнього
процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора фіософії поза аспірантурою у КНУ” (2020
р.; http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf): розділ 6 - Атестація для аспірантів та осіб, які здобувають вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою; розділ 9 - Оцінювання результатів навчання аспірантів та осіб,
які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії̈ поза аспірантурою; “Положення про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії̈ та доктора наук у Криворізькому національному університеті” (2019 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Аспірантура%20та%20докторантура/final%20(2).pdf); Навчальний
план аспірантів, що містить інформацію про графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового
контролю; Робочі програми навчальних дисциплін, зокрема п. 11 “Методи контролю та оцінювання успішності
навчання, та Силабуси, запроваджені з 2020 р., що містять п. 9 - розподілення балів та політика нарахування балів.
Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при вивченні навчальних дисциплін,
розподілення балів за темами та змістовними модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються
відповідною кафедрою, висвітлюються в робочій програмі навчальної дисципліни. Підсумковий контроль включає
семестровий контроль та атестацію здобувача. В КНУ щороку складається щорічний індивідуальний науковий план,
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в межах якого здійснюється підготовка дисертації, підготовка та подання статей, апробація на конференціях.
Аспіранти двічі на рік звітують на засіданні випускової кафедри з презентацією результатів роботи за
індивідуальним науковим планом. Презентації та обговорення дисертаційних досліджень аспірантів є
обов’яковими. Заповнені індивідуальні плани та атестаційні листки подаються до відділу аспірантури та
докторантури до 15 квітня та 20 вересня щорічно. За позитивними підсумками осінньої атестації наказом ректора
аспірант переводиться на наступний рік навчання. Спілкування з НПП ОНП підтвердило, що вони на першому
занятті повідомляють щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Під час співбесіди з аспірантами
вони підтвердили цю інформацію та повідомили, що в них жодного разу не виникало непорозумінь щодо форм та
процедур проведення контрольних заходів. Крім того, всі аспіранти підтвердили, що заздалегідь ознайомлювалися з
Положеннями, які розміщено у вкладці Нормативно-правова база у розділі "Аспірантура та докторантура"
(http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-doktorantura/normatyvni-dokumenty).

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

На даний час на сайті МОН розміщено тільки проект стандарту вищої освіти 051 Економіка (Phd)
(https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-
standartiv-vishoyi-osviti ), тому освітня-наукова діяльність та атестація здобувачів вищої освіти відбувається
відповідно до Тимчасового Стандарту вищої освіти третього рівня освіти спеціальності 051 Економіка,затвердженого
Вченою радою університету у 2018 р. та розробленого проектною групою під керівництвом керівника групи
забезпечення (одночасно і гаранта) А.М. Турило
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/фак.%20економіки/PhD.pdf ), де є розділ VІ. Форма атестації
здобувачів вищої освіти.

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.

Під час акредитаційної експертизи було з'ясовано, що у ЗВО, у кожного здобувача вищої освіти є доступ до
віртуального навчального середовища “АСУ ЗВО” - вони мають власний логін та пароль. За допомогою електронного
кабінету на сайті здобувач має змогу отримати інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
за кожною навчальною дисципліною. Крім “АСУ ЗВО” ЗВО застосовує Moodle - це модульне об'єктно-орієнтоване
динамічне навчальне середовище, або платформа для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам
дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного та так само
дозволяє розміщення навчально-методичного забезпечення, де прописано правила проведення контрольних
заходів в межах кожної дисципліни. Також про форми контрольних заходів та критерії оцінювання повідомляється в
усній формі викладачами здобувачам вищої освіти на початку навчального семестру. У відкритому доступі на сайті
ЗВО є перелік різних положень щодо особливостей організації освітнього процесу: зокрема, в Положенні про
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ КНУ (2015 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf ; розділ 4. Оцінювання результатів навчання), в «Положенні про
організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет» (2020 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf; п. 6.5. - Дотримання академічної доброчесності здобувачами) та
«Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для здобувачів вищої освіти»
(2015 р.; http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/29.pdf ). У разі виникнення суперечностей між викладачем та
здобувачем щодо об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри та за погодженням із деканом факультету
створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри або декан факультету як адміністративна особа,
викладач за фахом та викладач, який контролює упередженість) для прийняття заліку чи екзамену в цього студента.
Випадків застосування процедур врегулювання конфлікту інтересів за ОНП не було. Процедура щодо вирішення
суперечностей між викладачем та здобувачем прописана, але через відсутність випадків таких ситуацій ефективність
процедури перевірити складно.

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.

Вченою радою університету схвалено “Положення про академічну доброчесність у ДВНЗ КНУ (2019 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/1/Центр%20забезпечення%20якості%20вищої%20освіти/Положення_про_акад
емiчну_доброчеснiсть_КНУ_2019.pdf ). Положення розроблене з метою забезпечення реалізації принципів
академічної доброчесності у ДВНЗ КНУ, що включає запобігання академічному плагіату та його виявлення в
наукових, навчально-методичних і навчальних працях; підвищення рівня культури щодо етичного використання
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результатів досліджень; розвитку навичок коректної роботи з джерелами інформації; дотримання вимог наукової
етики та поваги до інтелектуальних надбань; активізації самостійної та індивідуальної роботи при створенні
авторського твору та відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування. Перевірка наукових
робіт (статей, тез доповідей, розділів наукового дослідження, монографій тощо) здійснюється за допомогою сервісів
“Unicheck” за договором із ТОВ “Антиплагіат” та інтернет системи Strikeplagiarism.com На зустрічі здобувачі вищої
освіти засвідчили, що під час навчання на ОНП всі свої наукові роботи надсилали до Центру забезпечення якості
вищої освіти (на який покладено функцію перевірки робіт) на перевірку вищезазначеними системами та відмітили
оперативність та наявність зворотного зв'язку з Центром. За результатами перевірки здобувач отримує Звіт
подібності. На підставі повного Звіту подібності готується відгук, заповнюється Протокол оцінки (Протокол аналізу
звіту подібності). Здобувачі жодного разу не отримували рекомендації щодо доопрацювання матеріалу за
результатами перевірки. Управління процесом дотримання академічної доброчесності на
загальноуніверситетському рівні здійснює ректор Університету, який координує роботу Комісії з етики та
управління конфліктами. На кожній випусковій кафедрі та факультеті наказом ректора Університету на основі
подання декана факультету створюються Комісії з академічної етики кафедри та факультету, що формуються з
числа провідних науково-педагогічних працівників кафедри, факультету та представників студентських
самоврядних організацій факультету. Політика та процедури ЗВО щодо академічної доброчесності є чіткими та
зрозумілими (підтверджено як НПП, так і аспірантами).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Внутрішня нормативна база ЗВО в повному обсязі врегульовує механізм контрольних заходів, процедури
оцінювання здобувачів вищої освіти, питання академічної доброчесності. Наявність віртуального навчального
середовища забезпечує своєчасність інформування здобувачів вищої освіти щодо методів, правил проведення
контрольних заходів. Контрольні заходи регламентовані та формалізовані відносно складових навчальної роботи
так і відносно наукової роботи.

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

На сайті у вкладці Центру забезпечення якості освіти розміщено Положення про порядок запобігання та
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ДВНЗ КНУ
(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 ). Рекомендовано розробити аналогічне Положення
щодо відносин посадових осіб - здобувачів, НПП - здобувачів, що спростило б пошук відповідної інформації, яка є в
інших Положеннях, але розрізнено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи наявність у КНУ вимог щодо контрольних заходів, їх публічне оприлюднення в положеннях, робочих
програмах навчальних дисциплін, в силабусах та під час проведення навчальних занять, а також наявність у КНУ
політик, стандартів і процедури академічної доброчесності, ОНП “Економіка” загалом відповідає визначеному
критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз кадрового складу у цілому засвідчує високий рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім
компонентам, які вони викладають на ОНП. За добір викладачів, що здійснюється серед всього складу НПП
університету відповідно до їх компетентності та відповідності ліцензійним умовам відповідає за погодженням з
гарантом завідувач випускової кафедри. Під час зустрічі з викладачами ОНП, зокрема, було уточнено інформацію та
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відповідність між кваліфікацією викладача та дисципліною, що ними викладається. Наприклад, навчальну
дисципліну “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії” викладає д.т.н.,
проф. В.С. Моркун, який відповідно до публікацій представлених в п. 30 Ліцензійних вимог має публікації виключно
технічного спрямування; під час спілкування з членами ЕГ було акцентовано увагу, що дана дисципліна є
нормативною, викладається на 1 курсі аспірантури для всіх спеціальностей і досвід адміністративної роботи на
посаді проректора з наукової роботи університета якомога краще дозволяє висвітлити організаційні аспекти та
процес реалізації досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії. За рахунок одночасного навчання
аспірантів різних спеціальностей досягається певний ефект міждисциплінарності в організації досліджень
здобувача. Крім того, відповідно до унікальності ОНП більшість тем аспірантів направлена саме на намагання
надати економічну оцінку певним технологічним процесам. Підтвердженням високого професіоналізму також є
відгуки здобувачів третього рівня вищої освіти, які визначили що найбільш вподобали саме цю дисципліну та
формат її викладання. Аналогічна ситуація, і до добору викладача д.т.н., проф. Н.В. Моркун для викладання
дисципліни “Управління науковими проектами та фінансування досліджень”. Саме завдяки активній особистій
участі у реалізації міжнародних проектів за кошти міжнародних донорів, зокрема, участь в напрямах EU ERASMUS+
та EU TEMPUS; членство в Експертній ради МОН щодо оцінки проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих учених дозволяють на найвищому рівні, з практичними прикладами
навчити здобувачів вищої освіти третього рівня управляти власними науковими проектами та шукати джерела
фінансування проектів. Експертна група під час виїзної акредитації пересвідчилась, що академічна та професійна
кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, беззаперечно забезпечує досягнення
визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання.

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

Процедура конкурсного добору викладачів визначена “Положенням про порядок проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ та укладання з ними (2019 р.;
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/4.pdf). Результати спілкування членів ЕГ з академічним та
адміністративним персоналом підтвердили, що разом з відповідною кількістю пунктів активності, базової освітою та
досвідом роботи за профілем роботи кафедри, важливий і їх професіоналізм та спроможність забезпечити
викладання відповідно до цілей ОНП, тому добір на викладання дисциплін не обмежено виключно викладачами
випускової кафедри. На ОНП 051 Економіка викладають найбільш досвідчені, знані науковці з числа НПП всього
КНУ, наприклад, навчальну дисципліну “Філософія науки та інновації” викладає зав. каф. філософії і соціальних
наук д.ф.н., проф. В.Ф. Капіца; для викладання дисциплін “Іноземна мова для академічних та наукових цілей” та “
Іноземна мова наукової комунікації залучена завідувачка кафедри іноземних мов Голівер Надія Олексіївна. Для
найкращого досягнення програмних результатів навчання для викладання дисципліни “Сучасні методики
викладання та організація занять у вищій школі” залучено за зовнішнім сумісництвом д.пед. н., проф. професора
кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки С.О.Семерікова з Криворізького державного педагогічного
університету. ЕГ пересвідчилась в важливості для гаранта ОНП та випускової кафедри при доборі викладачів на
ОНП забезпечення якості викладання на ОНП, професіоналізму залучених НПП, що сприяє якомога повнішому
досягненню програмних результатів навчання.

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

Фактом підтвердження залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу є посилання на
сторінці випускової кафедри рецензій та відгуків стейкголдерів (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-
ekonomiky-ta-upravlinnya-biznesom/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-osvity ). Під час зустрічі зі стейкголдерами
було підтверджено тісну співпрацю між ними, науковими керівниками, викладачами ОНП та аспірантами, проте не
всі форми співпраці формалізовані. Позитивними прикладами залучення роботодавців до реалізації освітнього
процесу саме в межах третього рівня вищої освіти є надання ними бази апробації наукових досліджень здобувачів,
завдяки чому аспіранти кафедри отримують акти впровадження. Особливістю ОНП є співпраця з гірничо-рудними
та металургійними підприємствами, де крім базової економічної освіти важливо бути обізнаним в технологічних
особливостях виробничого процесу.

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

До регулярних аудиторних занять представники роботодавців та експерти не залучаються, проте окремі факти
залучення практиків за окремими темами навчальних дисциплін наведені у Самозвіті було підтверджено під час
зустрічі з роботодавцями. Враховуючи, що програма, яка проходить акредитаційний процес є освітньо-науковою
програмою, то саме найбільша увага приділяється науковій складовій. До викладання на ОНП залучені науковці, які
є визнаними фахівцями у своїй науковій сфери, мають велику кіількість авторских свідоцтв та патентів України.
Актуальність проведених ними науково-дослідних робіт підтверджені актами впровадження на підприємствах
регіону. Особливістю освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти є те, що представники роботодавців
найбільш часто не стільки долучаються до навчального процесу, скільки звертаються саме по наукову допомогу у
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вирішенні проблем щодо діяльності підприємства. Тому в цілому у КНУ реалізується багато госпрозрахункових
наукових тем, до яких залучаються і викладачі випускової кафедри в межах економічного блоку досліджень.

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

Викладачі кафедри та наукові керівники проходять міжнародні стажування, в тому числі у ЗВО партнерах,
Співбесіда з викладачами дозволила встановити наявність спеціальних умов стажувань в ЗВО-партнерах (до 50%
знижки оплати за стажування). Брадул О.М. - Scientific Center of Innovation research, Estonia (04/11/2019-30/11/2019;
02/07/2020-04/07/2020); Варава Л.М. - Університет фінансів, бізнесу та підприємництва (м. Софія, Болгарія)
01.03.2019-31.05.2019; Шахно О.Ю. - Варенський універстет менеджменту (Болгарія) 28.08.2020-15.09.2020; Турило
А.А. - Вища лінгвістична школа м. Ченстохова (Польша) 02.07.2020-02.10.2020 р. тощо. Стажування здійснюється у
вигляді програм підвищення кваліфікацій за певною темою, наукового стажування, участі у міжнародній
конференції та Програмі Еразмус+ Крім того, ЗВО активно співпрацює з вітчизняними закладами вищої освіти.
Зокрема підписана угода про співпрацю між КНУта Кременчуцьким національним університетом ім. М.
Остроградського ( кафедра економіки) та Донецьким національним університетом економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського (кафедра економіки та міжнародних економічних відносин) що сприяє взаємовигідному
професійному обміну та розвитку серед викладачів відповідних кафедр.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Вченою радою ЗВО схвалено Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-
педагогічних працівників ДВНЗ КНУ (2015 р., http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/31.pdf ) та Положення про
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання
посадових обов'язків у ДВНЗ КНУ (2015 р., http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/33.pdf ). Підвищення
кваліфікації працівників здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати та
передбачає отримання додаткових знань і досвіду, які необхідні для підвищення якості навчального процесу.
Працівники, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування), не складають звіт про підвищення кваліфікації,
який заслуховується та погоджується на засіданні кафедри.Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою
проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на посаду за конкурсом чи укладання
трудового договору науково-педагогічних працівників. Під час співбесіди з НПП та керівництвом університету
підтверджено факт рейтингування викладачів за наявністю статей у міжнародних наукометричних базах WoS та
Scopus. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної
плати) і надається, зокрема, за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне
новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій навчання, тому факт
стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП підтверджено. Викладачі також засвідчили наявність
матеріального стимулювання за участь у розробці наукових тем.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Наявна висока професійна кваліфікація викладачів освітньої програми для забезпечення визначених цілей та
програмних результатів навчання. Процедури добору викладачів є прозорими та публічними. Викладачі як
випускової кафедри, так і інші викладачі задіяні на ОНП, проходять закордонне стажування. Усі викладачі залучені
до ініціативних наукових тем. Наявне та реалізується Положення про надання щорічної грошової винагороди
педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків у ДВНЗ КНУ та Положення
про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників ДВНЗ КНУ.

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

Доречно створити чітку та об’єктивну рейтингову систему ( з відповідними критеріями, наданням питомої ваги
кожному критерію та розрахунком інтегрального показника оцінювання ефективності діяльності науково-
педагогічних працівників) для використання її в системі матеріального стимулювання персоналу. Можливо буде
доречним більш ретельно визначати конкурсні вимоги до претендентів на викладання за третім рівнем вищої освіти
науково-педагогічних працівників з метою формалізації вимог до НПП, що претендують на викладання за третім
рівнем вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 6.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи відповідність викладачів цілям та програмним РН ОНП, відповідність НПП дисциплінам, які вони
викладають, наявну та діючу систему матеріального та/або морального заохочення викладачів ОНП "Економіка"
загалом відповідає Критерію 6 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Під час огляду матеріально-технічної бази експертна група мала можливість переконатися, що КНУ має у своєму
складі розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, комп’ютерні лабораторії, бібліотеку, читальний зал,
спортивну залу, спортивний стадіон, велику конференц-залу, гуртожитки, та ін.). В освітньому процесі за ОНП
використовується 1 методичний кабінет та 7 аудиторій спеціального призначення, в яких наявне сучасне обладнання
(мультимедійна дошка, комп’ютери, мікрофони, проектори та ін.). Варто відзначити, що експертній групі було
продемонстровано дві аудиторії, обладнанні за підтримки підприємства-партнера закладу ТОВ «Метінвест
Холдинг», які облаштовані комп’ютерною та спеціалізованою технікою. Завдяки цьому здобувачі мають можливість
наглядно побачити реальні технічні процеси, які відбуваються на промислових підприємствах регіону, а також взяти
дані для побудови економіко-математичних моделей. Експертній групі було продемонстровано платформу «АСУ1»,
яка використовується здобувачами та викладачами для відстеження розкладу, ознайомлення з робочими планами
та силабусасами навчальних дисциплін, для введення успішності, розміщення методичного забезпечення та інших
функцій. Упровадження нової інформаційної системи планує забезпечити автоматизацію вибору здобувачами
дисциплін з вибіркового блоку, наявність кабінетів студента та викладача. Варто зауважити, що система тільки
запроваджується у навчальному процесі, тому деякі з функцій знаходяться в пілотному режимі. Попередня версія
системи “АСУ ЗВО” мала вузький функціонал та забезпечувала автоматизацію розкладів. Доступ до навчально-
методичного забезпечення також можливий через систему Moodle. Деякі навчальні курси, розміщені в цій системі,
було продемонстровано під час огляду матеріально-технічної бази. Більш активно викладачі використовують Google
Class, в якому під час карантину викладалися лекції та практичні завдання. Комп’ютерна база забезпечена
ліцензійними пакетами Windows7, 8, Microsoft Office, Office 365, а також безоплатним доступом до мережі Інтернет.
Здобувачі вищої освіти та співробітники університету мають вільний доступ до баз Web of Science та Scopus (в т.ч.
віддалений доступ). В розпорядженні університету бібліотека (включаючи електронний репозитарій)
(http://lib.ktu.edu.ua.) Отже можна стверджувати, що здобувачі мають можливість виконувати наукові дослідження
за своїми науковими спрямуваннями в повному обсязі.

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

Під час проведення зустрічей із академічним персоналом, представниками студентського самоврядування,
адміністративним персоналом і представниками допоміжних (сервісних) структурних підрозділів було відмічено, що
закладом вищої освіти надається безоплатний доступ до мережі Інтернет (в т.ч. через wi-fi, що діє на більшій частині
закладу), бібліотечних фондів, комп’ютерних класів, наукометричних баз Scopus та Web of Science, сервісу перевірки
на плагіат, спортивної зали та стадіону, тренажерної зали. Представники здобувачів вищої освіти та викладачі під
час співбесіди підтвердили, що мають безоплатний доступ до всього необхідного для навчання та викладання в
межах освітньої програми.

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.

Положенням Про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному університеті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf) передбачено, що перед проведенням занять та перед проходженням
практики обов’язковим етапом є проведення інструктажу із правил безпеки й контроль за їх дотриманням.
Контроль та моніторинг щодо безпечності освітнього середовища для здобувачів вищої освіти покладено на Центр
забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/plan-roboty-centru). Працівники Центру проводять анкетування, опитування та інтерв’ювання.
Психічне здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується добрим ставленням та кліматом у колективі, о було
відмічено під час зустрічей з академічним персоналом та здобувачами. На підставі огляду приміщень, виділених для
функціонування відповідних служб, навчальних аудиторій, лекційних аудиторій та іншої інфраструктури
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Криворізького національного університету зроблено висновок, що освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів вищої освіти.

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

Експертна група мала змогу переконатися під час зустрічей зі здобувачами освіти, академічним персоналом,
представниками студентського самоврядування, адміністративним персоналом та представниками допоміжних
(сервісних) структурних підрозділів, що Криворізький національний університет забезпечує освітню, організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку. Освітньо-інформаційна підтримка надається здобувачам
через доступ до електронних платформ Moodle (http://mlib.knu.edu.ua), АСУ-1 (http://asu1.knu.edu.ua/), та АСУ ЗВО
(http://asu.knu.edu.ua/), де розміщені навчальні матеріали, розклад занять, успішність здобувачів; електронний
репозитарій наукових і навчально-методичних матеріалів (http://ds.knu.edu.ua/); бібліотека та електронна
бібліотека, які забезпечують роботу з повнотекстовими електронними та друкованими фондами
(http://lib.knu.edu.ua/). Інформування здобувачів відбувається також за допомогою офіційного сайту університету
(http://www.knu.edu.ua/). Консультативна та організаційна підтримка здобувачів, надання допомоги та
інформування здійснюється через наукових керівників, за якими закріплені здобувачі та завідувачі кафедр.
Комунікація викладачів із здобувачами здійснюється безпосередньо під час занять, консультацій, засобів
дистанційної комунікації тощо. Експертною групою було відмічено, що ЗВО практикує дистанційне навчання та
використовує широкий спектр сервісів, які допомагають забезпечувати цей процес (Moodle, Google Classroom, Skype,
Zoom, Google Meet та ін.). Консультативна підтримка надається здобувачам також через відділ аспірантури та Раду
молодих вчених, які крім сайту мають Viber групи для розсилки інформаційних повідомлень. Така інформаційна
розсилка стосується проведення конференцій, подання заявок на стипендії та грантові програми. Соціальна
підтримка здійснюється органами студентського самоврядування - Рада молодих вчених та профспілковою
організацією. За потреби здобувачам вищої освіти надається можливість мешкати в гуртожитку. Анкетування
здобувачів освіти щодо задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою покладено на Центр забезпечення якості вищої освіти Університету.

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

З метою забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення нарівні з
іншими громадянами для участі в суспільному житті, що полягає у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що
перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів університету,
отримання інформації з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці,
культури, фізичної культури і спорту закладом розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/81.pdf). Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми
потребами ЗВО передбачено використання технологій дистанційного навчання. Вступні випробування для осіб з
особливими потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та
рекомендацій медико-соціальної експертизи” - правила прийому до аспіранути
(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%92%D1%81%D1%82%D1%83
%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%
D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D
0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8/final_pravula_pr%20(3).pdf) Також ці
особливості прописано у силабусах навчальних дисциплін (https://eoup.knu.edu.ua/). Під час співбесіди із
адміністрацією ЗВО, ректором було відмічено, що за ОНП Економіка не зафіксовано випадків навчання осіб з
особливими освітніми потребами, проте існує такий досвід за іншою освітньо-науковою програмою.

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.

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентуються Положенням про порядок запобігання та
врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/66.pdf), Антикорупційною програмою КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/72.pdf) і Пам’яткою молодому вченому
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Наука/Pamytka-конвертирован.pdf). Здобувачі зобов’язані повідомляти
завідувача кафедри про виникнення (або ймовірність) конфліктної ситуації та її характер. Звернення приймаються
як у письмовому (на території закладу розміщені скриньки довіри), так і в електронному вигляді на електронну
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адресу Університету. Під час зустрічей з фокус-групами, було відмічено, що під час реалізації ОНП Економіка
випадків конфліктних ситуацій та звернень про вчинення дій, які містять ознаки корупції не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У ЗВО наявна та доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу (аудиторії, бібліотека,
достатній рівень забезпеченості комп’ютерними класами, мультимедійними засобами). Це допомагає здобувачам
поглиблювати свої теоретичні знання вже на практиці шляхом здійснення наукових досліджень. Запроваджується
автоматизація освітнього процесу, особові онлайн кабінети викладачів та студентів. Здобувачі освіти та
співробітники університету мають вільний доступ до баз Web of Science та Scopus (в т.ч. віддалений доступ). ЗВО
забезпечує вільний доступ усіх учасників освітнього процесу до всієї інфраструктури та інформаційних ресурсів.
Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти за ОНП. Керівництво університету
залучає спонсорів із числа роботодавців для удосконалення матеріально-технічної бази.

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

У ЗВО відсутній нормативний документ, який регламентує порядок вирішення конфліктних ситуацій для здобувачів
вищої освіти. Відповідні інструкції частково наведені в інших положеннях, які відносяться до освітнього процесу.
Рекомендовано розробити відповідний документ з метою зведення всіх інструкцій із питань вирішення конфліктних
ситуацій для здобувачів вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 7.1-7.6. У ЗВО наявна та
доступна інфраструктура, необхідна для забезпечення освітнього процесу та до якої мають вільний доступ викладачі
та здобувачі вищої освіти університетом проводяться процедури оновлення та покращення матеріальної бази;
освітнє середовище є безпечним для життя. Експертна група, проаналізувавши всі факти та докази, може
стверджувати, що ОП Економіка загалом відповідає критерію 7 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В Криворізькому національному університеті процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньої програми регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/19.pdf), Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у
КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf). Моніторинг
освітніх програм здійснюється на локальному і загальноуніверситетському рівнях. Результати локального
моніторингу не рідше одного разу подаються до Центру забезпечення якості вищої освіти. На рівні кафедри
перегляд та оновлення ОНП “Економіка” було здійснено у 2018 р., у тому числі за результатами анкетування
здобувачів, роботодавців, випускників. Під час проведення зустрічей у фокус-групах представники адміністрації
ЗВО, факультету, завідувач кафедри, гарант ОНП, академічний персонал, представники допоміжних (сервісних)
структурних підрозділів та відділів, представники студентського самоврядування, роботодавці, випускники та
здобувачі підтвердили високий рівень обізнаності щодо процедури оновлення ОНП та власну участь у даному
процесі.
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2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості шляхом проведення опитувань та анкетування щодо змісту дисциплін та рівня задоволеності
освітньою програмою. Результати проведених опитувань (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/zvity) здобувачів вищої освіти враховують керівники курсів за дисциплінами при формуванні
змісту та викладанні дисциплін. Останні результати анкетування НПП та здобувачів вищої освіти викладено в
електронному доступі та мали наступну тематику "Дистанційне навчання очима науково-педагогічних працівників",
"Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти" (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity/zvity) Варто відзначити, що на запит експертної групи, Центром забезпечення якості вищої
освіти було надано анкети у паперовому вигляді, що доводить факт приведення таких опитувань серед здобувачів.
За результатами анкетування, було подано дві пропозиції від здобувачів (Колосовський Д.В. та Бученкова О.В.), які
висловили необхідність упровадження при проведенні аудиторних занять більше дискусій та постановки
проблемних завдань, що було враховано у подальшому при складанні деяких робочих програм. Аспіранти
підтвердили участь у таких анкетуваннях. Та засвідчили що їхні письмові відповіді були враховані при перегляді
освітньої програми у 2018 р.

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

Зустріч із стейкхолдерами дала змогу запевнитись, що роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур її якості шляхом проходження анкетування, опитувань, надання рецензій на
освітньо-наукову програму (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-ekonomiky-ta-upravlinnya-biznesom/tretiy-
osvitn-onaukovyy-riven-vyshhoi-osvity), заслуховування звітів аспірантів. Представники роботодавців підтвердили
факт того, що приймають участь у процесі перегляду освітньою програми та надали такі рекомендації, як підготовка
більш універсальних спеціалістів, володіючих уміннями моделювання, прогнозування, бюджетування, ведення
облікової політики, проведення факторного аналізу та знанням англійської мови. Бетер В.В., директор ТОВ
«Дніпрянка» відмітив, що сумісно із викладачами та аспірантами ОНП Економіка підготував заяву для отримання
інвестицій із-за кордону. Гук А.Ю., начальник техніко-економічного відділу, відзначив, що його пропозиції щодо
важливості вивчення засад інноваційно та інвестиційного розвитку була врахована при перегляді ОНП і
відображена у введені дисципліни “Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання ефективності наукових
розробок”. Буханець В.В., головний спеціаліст з економічної безпеки, “Інгулецький ГЗК”, підкреслив важливість
економіко-математичного моделювання в роботі фахівців з економічної безпеки, та відзначив, що його побажання
були враховані кафедрою в змісті дисципліни “Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці” та в наявності
вибіркових дисциплін, пов'язаними з економіко-математичними моделями “Економіко-математичне моделювання
та оптимізація бізнес-процесів”, “Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізм забезпечення”.

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

У Криворізькому національному університеті добре налагоджена практика підтримання в’язку з випускниками, у
тому числі з тими, які завершили навчання в аспірантурі економічного профілю. Це підтвердили випускники
освітньої програми (варто відзначити, що значна їх кількість після випуску залишились викладати в університеті),
академічний персонал, представники студентського самоврядування та представники допоміжних (сервісних)
структурних підрозділів під час роботи у фокус-групах. Інформація про кар’єрний шлях випускників збирається
представниками кафедри та акумулюється Центром сприяння працевлаштування студентів та випускників. Також
зведена інформація про випускників ОНП Економіка розміщена на сайті
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/Факультеты/фак.%20економіки/kz051.pdf). Представником Центру сприяння
працевлаштування студентів та випускників зазначено, що регулярно проводиться Ярмарок вакансій із залученням
випускників та роботодавців.

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

Під час проведення акредитаційної експертизи експертна група мала можливість впевнитися, що закладом
сформована й функціонує система своєчасного реагування на виявлені недоліки в ОНП та освітній діяльності в
цілому. У Криворізькому національному університеті наявне належне нормативне забезпечення. Зокрема,
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf),
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/36.pdf), Положення про Центр забезпечення якості вищої
освіти та внутрішнього аудиту Криворізького національного університету
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/42.pdf), регламентують процеси перегляду, внесення (у разі необхідності)
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змін до освітніх програм з урахуванням виявлених недоліків та рекомендацій, отриманих від здобувачів,
представників студентського самоврядування, роботодавців та інших стейкхолдерів за допомогою проведення
опитувань. У закладі функціонує Центр забезпечення якості вищої освіти, на який покладено функції з моніторингу
якості освітніх програм та освітнього процесу в цілому (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-
yakosti-vyshhoi-osvity). В цілому, контроль в системі забезпечення якості Криворізького національного університету
з метою вчасного реагування на виявлені недоліки в ОНП або освітній діяльності здійснюється на двох рівнях:
внутрішньому (на рівні випускової кафедри та Центру забезпечення якості вищої освіти) та на зовнішньому рівні
(співпраця з роботодавцями та іншими стейкхолдерами), що є свідченням його належної ефективності.

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 освітньо-наукової програми «Економіка» у Криворізькому національному університеті проводиться
вперше, тому зауваження та пропозиції з попередніх акредитацій відсутні. Разом з тим, під час спілкування з
експертною групою усі учасники освітнього процесу за даною освітньо-науковою програмою підтвердили свою
готовність враховувати пропозиції і рекомендації, спрямовані на підвищення якості ОНП «Економіка», у
майбутньому.

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

Формально політику моніторингу та забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті
закріплено у відповідному положенні (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/64.pdf). Аналіз результатів
проведених зустрічей дає підстави експертній групі стверджувати про те, що всі учасники освітнього процесу (як
внутрішні, так і зовнішні) усвідомлюють необхідність розвитку системи якості. За результатам зустрічей у фокус-
групах встановлено, що думки представників академічної спільноти беруться до уваги на всіх етапах розробки та
оновлення ОНП. Між адміністрацією, викладачами, здобувачами, випускниками, роботодавцями наявний
ефективний та тісний взаємозв’язок, спрямований на вдосконалення даної освітньої програми. У 2018 р. в
Криворізькому національному університеті створено Центр забезпечення якості вищої освіти, який сприяє
формуванню культури якості в університеті (http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/centr-zabezpechennya-yakosti-vyshhoi-
osvity), розробкою анкет та проведенню анкетування здобувачів, викладачів, роботодавців, випускників.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність прозорих та зрозумілих документів ЗВО з питань розроблення, моніторингу й оновлення ОНП,
забезпечення якості освітнього процесу. Залучення до процесу розробки та оновлення освітньої програми та
підвищення якості освітнього процесу усіх учасників процесу (здобувачів вищої освіти, роботодавців, органів
студентського самоврядування, академічного персоналу та інших структурних підрозділів). Високий рівень
обізнаності усіх учасників освітнього процесу з питань забезпечення якості освітньої програми.

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

Результати опитувань учасників освітнього процесу наведено для публічного доступу лише частково.
Рекомендовано проводити онлайн-анкетування та оприлюднювати їх результати на сайті. Освітня програма
оновлювалася останній раз у 2018 р. Рекомендовано щорічний перегляд ОНП та анкетування здобувачів,
роботодавців та інших стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 8.1-8.7. ЗВО дотримується
визначених процедур розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОНП. Здобувачі, роботодавці та інші
стейкхолдери залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. У закладі
наявна практика збирання та аналізу інформації щодо кар’єрного шляху випускників. Також в академічній спільноті
ЗВО сформована культура якості вищої освіти. Проведений аналіз наданих документів та зустрічей з фокус-групами
дали можливість встановити, що освітня діяльність за ОП Економіка загалом відповідає Критерію 8 з недоліками,
що не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Документи ЗВО, що регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу знаходяться у вільному доступі
на сайті Університету у вкладці «Нормативна база» за посиланням: http://www.knu.edu.ua/normatyvna-baza.
Додатково документи висвітлені на відповідних сторінках підрозділів. На сайті університету є окрема вкладки
«Навчання» та «Вступнику», де у додаткових вкладках розміщені освітні програми, розклад занять, графіки
навчального процесу, інформація про стипендіальне забезпечення та інша необхідна інформація. У вкладці «Наука»
розміщені посилання на сторінки, що стосуються аспірантури та докторантури, посилання на електронний архів,
наукові публікації, актуальні конференції тощо. На сайті випускової кафедри також подаються інформація щодо
ОНП “Економіка” (https://eoup.knu.edu.ua/) Експертна група відмічає, що правила та процедури є доступними та
дотримуються усіма учасниками освітнього процесу. Навігація та структура сайту є достатньо зрозумілою. Варто
відмітити, що на сайті присутня система пошуку інформації, але користування нею не завжди задовольняє
необхідний запит. Разом з тим, в процесі зустрічей зі здобувачами та стейкхолдерами, експертна група отримала
запевнення, що необхідна інформація повідомляється їм вчасно та в повному обсязі, в освітньому процесі для
інформування студентів та викладачів активно використовуються засоби дистанційної комунікації (Facebook, Viber,
Messenger, Zoom, Skype та ін.)

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.

За результатами зустрічей із гарантом, завідувачем кафедри економіки, здобувачами, роботодавцями експертна
група отримала запевнення, що проекти освітніх програм попередніх років на стадії їх розробки доводилися їм до
відома та розміщувалися на офіційному веб-сайті не пізніше, ніж за місяць. На сайті також присутні рецензії на
ОНП, отримані від стейкхолдерів (http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-ekonomiky-ta-upravlinnya-
biznesom/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-osvity).

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.

Під час роботи з сайтом закладу та спілкування зі здобувачами і роботодавцями, експертною групою було
встановлено, що на сайті Університету оприлюднено досить повну та достовірну інформацію про освітню програму в
обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства
(http://www.knu.edu.ua/fakultety/fakul-tet-ekonomiky-ta-upravlinnya-biznesom/tretiy-osvitn-o-naukovyy-riven-vyshhoi-
osvity).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація, що надана в нормативних документах та розміщена на сайті університету, є легкодоступною, чіткою та
зрозумілою. Офіційний сайт Криворізького національного університету є структурованим та зручним для кожного
користувача. На офіційному сайті розміщено всю необхідну інформацію щодо навчання, опис усіх процесів
підготовки здобувача, нормативно-правова база з прав та обов‘язків всіх учасників освітнього процесу. Освітня
програма легко знаходиться на сайті, присутні рецензії та відгуки на неї, а також результати проведених опитувань
учасників освітнього процесу щодо якості ОП.

Сторінка 23



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

Не оприлюднюється узагальнена інформація щодо результатів громадського обговорення освітньої програми,
отриманих пропозицій та зауважень. Рекомендовано наводити зведену таблицю із вказанням пропозицій та
зауважень, що надійшли під час громадського обговорення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

У Криворізькому національному університеті в цілому дотримано всі вимоги щодо забезпечення прозорості та
публічності діяльності. Враховуючи всі проаналізовані докази, експертна група може стверджувати, що освітня
діяльність за ОП Економіка загалом відповідає Критерію 9 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Інтерв’ювання керівництва та менеджменту ЗВО показало, що фактично університет готує аспірантів для себе з
пріоритетом на викладацьку діяльність, що має в такому разі становити акцент ОНП. Зміст завдань з навчальних
дисциплін ОНП, тематика науково-дослідних робіт викладачів пов'язані з галузевою специфікою університету та
спрямовані на удосконалення діяльності гірничо-збагачувальних підприємств. Під час спілкування з фокус-групою
здобувачів експертна група пересвідчилася, що перелік ОК ОНП загалом забезпечує необхідні методологічні та
викладацькі компетентності здобувачів, хоча ОК «Сучасна методика викладання у вищій школі» мала б відноситись
до обов’язкових ОК, враховуючи акцент ОНП. З іншого боку, практичним компонентом ОНП є «Педагогічна
практика», в рамках якої, як встановлено інтерв’юванням фокус-груп, аспіранти залучаються до проведення
лабораторних робіт для бакалаврів (з організацією взаємовідвідування та під наглядом наукових керівників).
Експертна група вважає доцільним забезпечити можливість проходження «Дослідницької практики» як
альтернативи педагогічній практиці, принаймні для аспірантів заочної форми навчання. Щодо тих дисциплін, які
судячи з опитування гаранта та НПП визначені як фахові дисципліни, за результатами інтерв’ювання здобувачів
виявлено, що вони дійсно забезпечують необхідну підтримку їхнім науковим дослідженням та відповідають їх
науковим інтересам. За результатами співбесіди з науковими керівниками та здобувачами отримано підтвердження
того факту, що вибіркові дисципліни також сприяють отриманню необхідних наукових знань. Так зі слів Бученкової
О.В. та її наукового керівника Варави Л.М. одна з моделей дисертації, яка була апробована на щорічній конференції
кафедри менеджменту та адміністрування, побудова за результатами вивчення дисципліни “Економіко-
математичне моделювання та оптимізація бізнес-процесів”. В Університеті працює як окремий підрозділ Науково-
дослідна частина, який організовує роботу науковців за чотирма напрямами – держбюджетна тематика,
міжнародна, ініціативна тематика, комерційна тематика. Кожен викладач обов'язково приймає участь в розробці
ініціативної тематики, до якої долучаються аспіранти.

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

Експертною групою було проаналізовано списки наукових публікацій здобувачів, їх керівників та запланованих
рецензентів на відповідність затвердженій тематиці досліджень. Аналіз наукових праць керівників дозволив
встановити, що всі наукові керівники є активними дослідниками, які активно публікуються як в фахових наукових
виданнях України, так і в зарубіжних фахових виданнях, та мають спільні публікації з аспірантами. Чітка дотичність
публікацій наукових керівників виявлено для 3 аспірантів з чотирьох. Так наукова діяльність аспіранта
Колосовського Д.В. “Економічна оцінка ефективності очисного виймання залізних руд при їх підземному видобутку
в умовах гірничо-видобувних підприємств України” лише частково відповідає тематиці наукового керівника - д.т.н.
Попова Станіслава Олеговича, який має лише 1 статтю (2016 р.) та 2 тез конференцій (2017, 2020 рр) з економічної
тематики. Однак в результаті бесіди з керівником встановлено, що він був головою мікафедрального семінару зі
спеціальності 08.00.04 та здійснював рецензування дисертацій економічного напрямку, працював на кафедрі
економічної кібернетики та на даний момент викладає дисципліни, що мають економічне спрямування -
«Інтелектуальний аналіз даних», «Аналіз і реінжиніринг бізнес-процесів інформаційних систем», «Стратегічний
менеджмент в проектах, програмах і портфелях проектів». Спрямованість наукового дослідження Колосовського
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Д.В. вбачає у дослідженні саме економічної оцінки ефективності видобутку, яка є дуже актуальною для гірничих
підприємств та в досліджені питань економічної безпеки видобутку. Враховуючи, що 70 % співробітників
факультету економіки та управління бізнесом закінчили аспірантуру КНУ за спеціальністю Економіка і мають праці,
присвячені дослідженню промислових підприємств регіону, а також на основі аналізу інформації щодо наукової
кваліфікації керівників, науково-педагогічних праціників, які забезпечують навчальних процес та рецензентів
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти встановлено наявність “критичної” маси дослідників.
На кафедрі функціонує наукова школа гаранта “Проблеми розвитку та інтенсифікації фінансово-економічних
систем”, що створена у 1999 р. під керівництвом д.е.н., проф. Турила А.М. Головною розробкою наукової школи є
практично- методичні рекомендації до економічної оцінки і підвищення ефективності гірничорудного виробництва.
Серед наукових підрозділів університету функціонує Лабораторія економічної геології та геолого-економічних
оцінок об’єктів надрокористування.

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

У КНУ з 2014 р. проводиться щорічна Міжнародна науково-технічна конференція “Розвиток промисловості та
суспільства” в межах якої функціонує секція Економіка та менеджмент. Відповідальними за роботу секції є
випускова кафедра. Аспіранти приймають безпосередню участь і як організатори і як доповідачі. Участь аспірантів у
конференції - безкоштовна. крім того, у КНУ 3 фахових видання, публікація статей для аспірантів - безкоштовна.

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.

Університет надає можливість аспірантам безкоштовно брати участь та публікувати відповідні тези Організаційно
наукові керівники доносять до аспірантів інформацію о майбутнім міжнародним конвенціям. Як результат,
Бученкова О.В. прийняла участь у 4 міжнародних науково-практичних конференціях. Хамаілі Акрам такоже бере
активну участь у виступах на міжнародних конференціях, що підтвердила і Кругленко Л.В. (начальник відділу
міжнародних зв'язків), яка активно залучає даного студента до міжнародної наукової діяльності, враховуючи його
знання декількох іноземних мов.

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

Наукові керівники аспірантів приймають активну участь у дослідницьких проектах. В межах університету
реалізуються госпдоговірні теми, науково-дослідні роботи за рахунок загального, спеціального фонду бюджету та
ініціативні кафедральні НДР. Зараз на випусковій кафедрі виконується 1 НДР за рахунок спеціального фонду
бюджету № 44-78-20 (держ. реєстрація № 0120U102268) та 10 ініціативних науково-дослідних робот. Участь
наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах відображено http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-
taty/zvitnist-pro-naukovo-doslidnu-robotu та
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%B
A%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%8
0%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B8/economika.pdf. На сайті університету є актуальна інформація щодо публікації
науково-педагогічних працівників у SCOPUS та Web of Science http://www.knu.edu.ua/naukovi-rezul-taty/naukovi-ta-
naukovo-pedahohichni-pracivnyky-u-sviti-skopus. Інформація оновлюється два рази на рік.

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.

Нормативною базою забезпечення дотримання академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами є
Положення про академічну доброчесність у КНУ (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/67.pdf), Кодекс честі
викладача (http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/93.pdf) та Кодекс честі студента КНУ
(http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/94.pdf). Відповідальними за дотримання академічної доброчесності в КНУ
є Центр забезпечення якості вищої освіти. На центр покладено обов'язки перевірки робіт на плагіат. Університет
співпрацює з двома програмами StrikePlagiarism та Unicheck. Усі фахові статті в журналах, матеріали конференцій
КНУ, кваліфікаційні роботи здобувачів, монографії, посібники викладачів універсиетут підлягають обов’язковій
перевірці за допомогою програм Unicheck і Strike plagiarism. Центр також здійснює інформаційну компанію щодо
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пропаганди академічної доброчесності серед здобувачів та викладачів. У КНУ створена Комісії з етики та управління
конфліктами. Управління процесом дотримання академічної доброчесності з покладанням контролюючої функції
на факультетах з питань дотримання академічної доброчесності в освітньому процесі та з інших питань, пов’язаних з
дотриманням принципів академічної доброчесності (окрім наукової діяльності), здійснює декан факультету.
опуляризація принципів академічної доброчесності, інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість
порушення принципів академічної доброчесності та реалізація заходів щодо запобігання проявам академічної
недоброчесності здійснюється студентським самоврядуванням та Радою молодих вчених Університету. У результаті
співбесіди з керівником центру, викладачам та науковими керівниками встановлено, що Центром проводилася серія
семінарів для членів комісії з академічної етики та здобувачів. Охочі могли прийняти участь у вебінарі, який
проводив директор StrikePlagiarism Али Тахмазов. Запланована участь з представниками Unicheck, які планують
провести онлайн тренінг щодо проблем плагіату. Одиним з пунктів силабусу кожної дисципліни ОНП “Економіка” є
пункт щодо академічної доброчесності. Додаткові роз'яснення щодо дотримання академічної доброчесності
здійснює проректор з наукової роботи Моркун В.С. під час вступної співбесіди та під час викладання аспірантам
навчальної дисципліни «Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії».
Тема 12. Академічна доброчесність. Критерії. Програми. Плагіат, автоплагіат. Системно консультації щодо політики
академічної доброчесності проводяться науковими керівниками. Випадків порушення академічної доброчесності у
КНУ не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Наявність наукової школи під керівництвом Гаранта ОНП - Турила А.М., активна участь Ради молодих науковців,
аспірантури у поширенні інформації щодо можливостей публікації та участі у тренінгах, семінарах, грантах.
Наявність в університеті Науково-дослідної частини, яка організовує роботу науковців. Преміювання співробітників
за участь у наукових темах. Проведення у КНУ власних конференцій та наявність фахових журналів, публікація в
яких є безкоштовною для здобувачів. Наявність нормативного забезпечення дотримання академічної доброчесності
в університеті, а також організаційне забезпечення дотримання академічної доброчесності підрозділами
університету та Комісією з етики та управління конфліктами. Системна практика перевірки на плагіат.

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

Недостатній рівень інтернаціоналізації програми. Аспіранти ОНП “Економіка” не залучалися у міжнародні проєкти
та не приймали участь у програмах національної або міжнародної академічній мобільності. Рекомендовано залучати
аспірантів до програм академічного обміну з ЗВО-партнерами. Аспірант Колосовський Д.В. потребує узгодження
наукової теми з темою дослідження наукового керівника в тому числі через спільні публікації.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує їхню
повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. Тематика праць наукових керівників в цілому
відповідає тематикам наукових досліджень аспірантів. КНУ забезпечує можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів, постійно інформацію про можливості
публікації. Існує чіткий механізм дотримання академічної доброчесності для наукових і навчально-методичних
видань КНУ, кваліфікаційних робіт здобувачів. Підтверджена популяризація принципів академічної доброчесності
під час вивчення дисципліни “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора
філософії”. Однак рівень інтернаціоналізації ОНП “Економіка” є недостатнім та потребує подальшого розвитку. В
цілому якість ОНП “Економіка” загалом відповідають Критерію 10 з недоліками, які не є суттєвими.

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Вергал Ксенія Юріївна

Члени експертної групи
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Каховська Олена Володимирівна

Чупрін Євген Сергійович
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