
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Криворізький національний університет

Освітня програма 34611 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

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 34611

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

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 Ігнатьєва Ірина Анатоліївна, Гладка Діана Олександрівна, Пирог
Ольга Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 18.01.2022 р. – 20.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://cutt.ly/bOrq66H

Програма візиту експертної групи https://cutt.ly/TOrwgUX

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-наукова програма «Менеджмент» (ОНП «Менеджмент») в Криворізькому національному університеті
(КНУ) є актуальною та перспективною освітньою програмою у контексті врахування сучасних вимог ринку праці та
інтересів стейкхолдерів; узгоджується зі стратегією розвитку ЗВО. Структура та зміст ОНП розроблені у
відповідності до Національної рамки кваліфікації. Контекст реалізації ОНП ураховує сучасні тенденції розвитку
спеціальності, ринку праці та галузі. Навчаючись на ОНП, здобувачі ВО мають можливість опанувати освітню
складову, пройти викладацьку практику та виконати актуальне наукове дослідження та оформити його у вигляді
дисертації. Науковий потенціал КНУ загалом забезпечує освітню та наукову складову ОНП “Менеджмент”, наукові
керівники та НПП забезпечують достатній рівень якості наукових результатів та залученість аспірантів у
національне наукове середовище. ЕГ зазначає, що у КНУ функціонувала аспірантура та здійснювала діяльність
спеціалізована вчена рада Д 09.052.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (наказ МОН України від 28.12.2019 р. №1643).
ОНП «Менеджмент» та освітня діяльність КНУ за цією програмою відповідають критеріям 1-10 оцінювання її
якості, що є обов’язковою умовою для акредитації.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Цілі ОНП «Менеджмент» відповідають Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025 рр. 2. Співпраця зі здобувачами ВО,
випускниками, роботодавцями та представниками академічної спільності носить системний характер. 3. Зміст та
структура ОНП «Менеджмент» за 2018-2020 рр. розміщені у вільному доступу на сайті КНУ. 4. Структура ОНП
«Менеджмент» передбачає можливість для здобувачів ВО формувати індивідуальну освітню траєкторію. 5. Правила
прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному сайті КНУ. 6. Використання електронного ресурсу - Програмний комплекс «АСУ ЗВО», платформи
Moodle та середовища Google Classroom. 8. Участь здобувачів ВО окремо і разом з викладачами у міжнародних
конференціях та публікація статей у міжнародних виданнях. 9. Форми контрольних заходів і атестації дозволяють
встановити досягнення здобувачами третього рівня вищої освіти визначених ОНП результатів навчання, правила їх
проведення є доступними і забезпечують об’єктивність екзаменаторів. 10. У ЗВО діють чіткі та зрозумілі стандарти
та принципи дотримання академічної доброчесності, які є складовою внутрішньої системи забезпечення якості
освіти і підтримуються технічним забезпеченням. 11. Професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації
ОНП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та ПРН. 12. До участі у освітньому процесі певним чином
залучаються експерти галузі, визнані професіонали-практики. 13. Фінансові та матеріально-технічні ресурси
(обладнання, бібліотека, інша інфраструктура тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОНП
«Менеджмент» забезпечують досягнення визначених цілей та результатів навчання; 14. Освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів третього рівня вищої освіти та дозволяє задовольнити їхні потреби й
інтереси. 15. Сформована зрозуміла політика та процедура вирішення конфліктних ситуацій. 16. У КНУ визначені
чіткі та зрозумілі правила і процедури, які покликані регулювати права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу. 17. Прозорість і публічність діяльності ЗВО викликає необхідний рівень довіри від стейкхолдерів та
суспільства. 18. Зміст ОНП «Менеджмент» відповідає науковим інтересам здобувачів ВО, що засвідчує наявність у
структурі освітньої програми як обов’язкових, так й вибіркових освітніх компонентів. 19. У КНУ створено сприятливе
освітньо-наукове та матеріальне середовище для успішної реалізації ОНП “Менеджмент”. Крім того, у ЗВО
приділяється значна увага щодо дотримання академічної доброчесності, що забезпечує можливість здобувачам
третього рівня вищої освіти в повній мірі реалізувати освітню та наукову складову ОНП “Менеджмент”.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. У ОНП та у відомостях про СО не сформована унікальність освітньої програми «Менеджмент» у КНУ. –
Рекомендація: Виписати унікальність освітньо-наукової програми «Менеджмент» з урахуванням галузевої та
регіональної спрямованості. 2. В ОНП «Менеджмент» і навчальному плані 2018 р. передбачена викладацька
практика обсягом лише 2 кредити. - Доцільно збільшити обсяг годин / кредитів на ОК «Викладацька практика» та
проводити її протягом семестру, що надасть можливість здобувачам ВО ОНП «Менеджмент» підвищувати
майстерність викладання. 3. Недостатня ініціатива з боку здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» щодо визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та участі в програмах академічної мобільності. - Посилити
роз'яснювальну роботу серед здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» щодо їх можливостей та прав на визнання
результатів навчання, здобутих в неформальній освіті та під час академічної мобільності. 4. Низький рівень участі
здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» у програмах академічної мобільності. - Розширити практику академічної
мобільності, яка існує в КНУ, на здобувачів ВО ОНП «Менеджмент». 5. ЕГ зазначає в необхідності розширення
залучення до освітнього процесу ОНП «Менеджмент» експертів галузі, представників роботодавців. - Доцільно
підвищити рівень організації підвищення кваліфікації НПП, доцільно розглянути можливість проходження
стажування НПП на підприємствах, організаціях та наукових установах регіону, та розглянути можливість
створення власних програм підвищення кваліфікації в межах КНУ, також прискорити роботу над створенням
власного центру підвищення кваліфікації. 6. З метою внутрішнього забезпечення якості ОНП щодо задоволення
потреб здобувачів ОНП «Менеджмент» під час її реалізації, а також з метою збереження анонімності під час
звернення. - Рекомендовано залучити до діяльності психолога, або забезпечити створення Психологічної служби
КНУ. 7. З метою забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій від здобувачів та стейкхолдерів,
враховуючи автономію ЗВО, доцільно забезпечити попереднє розміщення на сайті кафедри інформації про
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створення нової редакції ОНП. 8. В «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ»
(положення 2015р.) не врегульовані позиції проректора з наукової роботи та відділу аспірантури і докторантури
щодо моніторингу і перегляду ОНП. - Рекомендовано оновити Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти у КНУ та врахувати особливості моніторингу якості ОНП. 9. Враховуючи, здебільшого
дистанційний характер освітнього процесу на ОНП та багатоваріантність використання інформаційних платформ
для проведення занять, нормативно не вирішеним залишається періодичність та практика моніторингу якості
проведення занять НПП. – Рекомендовано з метою уніфікації, спрощення процедур моніторингу та забезпечення
якості освітнього процесу перейти до єдиної системи.

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.

Стратегія розвитку КНУ на 2020-2025 рр. схвалена Вченою радою КНУ (протокол № 2 від 06.10.2020 р.) та
опублікована на сайті КНУ за посиланням: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/63.pdf. Стратегія розвитку КНУ
на 2020-2025 рр. містить концептуальні засади (місію, стратегічні цілі, стратегічні завдання, принципи та цінності),
стратегічні напрями розвитку (освітня, наукова, міжнародна діяльності, інтернаціоналізація, дуальна освіта,
діджиталізація, інфраструктура та матеріально-технічна база, якісний менеджмент управління, студентське
самоврядування, фінансова діяльність і соціальний захист, тощо) та результати діяльності. Місія КНУ є розлогою,
широкою й передбачає «підготовка конкурентоздатних фахівців із високим рівнем професійної компетентності,
інтелектуальної активності, соціальної відповідальності на основі раціонального та ефективного використання
науково-педагогічного й наукового потенціалу» (с. 4 Стратегія розвитку КНУ). Під час зустрічі 1 гарант ОНП
«Менеджмент» відзначила мету ОП (аналогічну інформацію представлено у відомостях про СО – критерій 1) –
«підготовка висококваліфікованих фахівців – дослідників у сфері менеджменту, які здатні проводити наукові
дослідження, формувати теоретико-методологічну базу управлінської науки, здійснювати апробацію та практичне
впровадження наукових результатів» (с. 4 ОП 2018 р., що наведено на сайті КНУ за посиланням:
https://cutt.ly/sIVsWkY). Отже, ОНП забезпечує підготовку наукових кадрів, здатних забезпечити новий якісний
рівень теорії і практики менеджменту, які мають індивідуальне і креативне мислення та володіють сучасними
методами і навичками застосування фундаментальних знань для вирішення проблем підвищення ефективності
розробки, прийняття і впровадження управлінських рішень. Таким чином, ОНП «Менеджмент» реалізовується
відповідно до Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025 рр. та спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців
з менеджменту, затребуваних на ринку праці та компетентних для виконання управлінських функцій промислових
підприємств Дніпровського регіону. Науково-педагогічні працівники, наукові керівники, здобувачі ВО та Рада
молодих вчених КНУ спільно реалізують Стратегію розвитку КНУ, оскільки задіяні до освітньої, наукової та
організаційної діяльності, що було підтверджено на зустрічах 1, 3, 4, 8, 9.

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

Взаємодію із зацікавленими сторонами у КНУ було підтверджено за результатами зустрічей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Для
зацікавлених сторін ОНП «Менеджмент» було створено можливість подати рецензії та пропозиції до освітньої
програми шляхом участі в опитуваннях, анкетуваннях та засіданнях кафедри менеджменту і адміністрування.
Рецензії зацікавлених сторін на ОНП «Менеджмент» додані до Відомостей СО та розміщені на сайті кафедри
менеджменту і адміністрування КНУ за посиланням: https://cutt.ly/HI6zD5s. Здобувачі ВО, які навчаються на ОНП
«Менеджмент», приймають участь у засіданнях кафедри менеджменту і адміністрування, в опитуваннях та
анкетуваннях. Так, здобувачі ВО 2018 р. вступу ОНП «Менеджмент» Марченко В.В. та Фертас Н. – приймали участь
в опитуванні, за результатами якого були уточнені інтегральна компетентність та посилено загальні, фахові
компетентності (документи додаються на запит ЕГ за посиланням: https://cutt.ly/NI6cCK8). Представники
академічної спільноти (науково-педагогічні працівники ОНП «Менеджмент» - зустріч 3) підтвердили свою участь у
процесі формування та удосконалення ОНП шляхом внесення змін у змістовне наповнення освітніх компонент (ОК)
(документи додаються на запит ЕГ за посиланням: https://cutt.ly/NI6cCK8). Однак, ЕГ констатує, що в умовах
діджиталізації діяльності ЗВО України доцільно створити умови для проведення громадського обговорення прозоро
та публічно шляхом оприлюднення проектів ОП й формування можливості подання пропозицій та рекомендацій
під час терміну обговорення через сайт КНУ.
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі та програмні результати навчання (ПРН) ОНП «Менеджмент» враховують регіональний, галузевий контекст та
відповідають сучасним тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. З відомостей СО зрозуміло, що галузевий
та регіональний контексти ОНП «Менеджмент» обумовлені трендами цифрової трансформації та проявляються у
впровадженні цифрових технологій в управлінську і освітню діяльність. Отже, на ринку праці Дніпропетровщини
існує потреба в науковцях з менеджменту, які здатні розв’язувати комплексні управлінські завдання науково-
дослідного та практично-прикладного характеру, володіють методами розроблення та обґрунтування оптимальних
рішень стратегічної та поточної політики промислових підприємств. Про ці галузевий та регіональний контексти
зазначали гарант ОНП «Менеджмент» (зустріч 1) та роботодавці (зустріч 6). Здобувачі ВО, науково-педагогічні
працівники (НПП) і наукові керівники під час зустрічей 3, 4 і 8 підкреслювали, що ОНП «Менеджмент» відповідає
тенденціям розвитку спеціальності: такі ОК, як: «Теорія економічних систем та їх типологія», «Сучасні методи
вирішення наукових задач в економіці та менеджменті», «Інвестиційно-інноваційний розвиток та оцінювання
ефективності наукових розробок» та «Іноземна мова для академічних та наукових цілей» забезпечують формування
та розвиток науковця – менеджера для промислових підприємств. Під час зустрічі 1 гарант ОНП «Менеджмент»
вказала, що при формулюванні цілей та ПРН ОНП у 2018 р. було враховано досвід функціонування освітніх програм
з менеджменту як українських ЗВО (КНЕУ ім. В. Гетьмана, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Київського національного
торговельно-економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка»), так й закордонних
ЗВО (Університет Варшави (факультет менеджменту), Вроцлавський університет економіки та бізнесу). Однак, за
результатами спілкування з роботодавцями, академічною спільнотою, ЕГ вважає, що в ОНП та у відомостях про СО
недостатньо враховані галузеві та регіональні особливості в унікальності освітньої програми КНУ.

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.

За результатами співставлення Національної рамки кваліфікацій (НРК) для відповідного рівня та ПРН ОНП
«Менеджмент» можна стверджувати, що визначені робочою групою ОНП «Менеджмент» КНУ програмні
результати навчання відповідають дескрипторам НРК для 8 кваліфікаційного рівня. З 2016 р. у КНУ розроблено та
запроваджено Тимчасовий стандарт закладу вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (затверджено Вченою
радою КНУ, протокол № 8 від 26.04.2016 р.), на підставі якого була розроблена та оновлена (2018 р., 2020 р.) ОНП
«Менеджмент». За основу для Тимчасового стандарту КНУ за спеціальністю 073 був взятий проект Стандарту ВО,
що оприлюднений на сайті МОН України. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти затверджений наказом МОН України № 1436 від 24.12.2021 р. ЕГ
констатує, що під час зустрічі 1 гарант ОНП «Менеджмент» зазначила, що ОП буде приведена у відповідність до
новоприйнятого Стандарту в 2022 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Цілі ОНП «Менеджмент» відповідають Стратегії розвитку КНУ на 2020-2025 рр. 2. Співпраця зі здобувачами ВО,
випускниками, роботодавцями та представниками академічної спільності носить системний характер.

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

Слабкі сторони: 1. У ОНП «Менеджмент» не в повній мірі враховані галузеві та регіональні особливості в
унікальності освітньої програми у КНУ. 2. Відсутня можливість громадського обговорення ОП на сайті КНУ.
Рекомендації: 1. Виписати унікальність освітньо-наукової програми «Менеджмент» з урахуванням галузевої та
регіональної спрямованості. 2. Доцільно створити умови для проведення громадського обговорення прозоро та
публічно шляхом оприлюднення проектів ОП й формування можливості подання пропозицій та рекомендацій під
час терміну обговорення через сайт КНУ.

Рівень відповідності Критерію 1.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 1.1, 1.4, недоліки за підкритеріями 1.2, 1.3, що не є суттєвими,
релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг освітньої складової ОНП «Менеджмент» у кредитах ЄКТС складає 48 кредитів, що відповідає вимогам
законодавства. Відповідно до постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)», ОНП «Менеджмент» включає 4 компоненти: 1) освітня складова, що формує знання зі спеціальності
073 «Менеджмент», за якою здобувач ВО проводить дослідження (обов’язкові ОК: «Теорія економічних систем та їх
типологія», «Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті», «Інвестиційно-інноваційний
розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок»; ОК за вибором: «Фінансово-економічна безпека:
стратегія та механізми забезпечення», тощо) – 24 кредитів (50% від загального обсягу освітньої компоненти), з яких
обов’язкова частина – 12 кредитів (25%) та вибіркова частина – 12 кредитів (25%); 2) освітня складова, що формує
загальнонаукові (філософські) компетентності, (обов’язкові ОК: «Філософія науки та інновації», «Організація та
реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії») – 7 кредитів (14,6%), яких обов’язкова
частина – 7 кредитів (14,6%); 3) освітня складова з набуття універсальних навичок дослідника (обов’язкові ОК:
«Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі», «Управління науковими проектами та
фінансуванням досліджень») – 6 кредитів (12,5%), з яких обов’язкова частина – 6 кредитів (12,5%); 4) освітня
складова, що формує мовні компетентності іноземною мовою (обов’язкові ОК: «Іноземна мова для академічних та
наукових цілей», «Іноземна мова наукової комунікації») – 9 кредитів (18,75%). Також освітньою складовою
(обов’язкова частина) ОНП «Менеджмент» передбачено практичну підготовку: Викладацька практика – 2 кредити
(4%). Обсяг кредитів, що відводиться на ОК за вибором здобувачів ВО, складає 12 кредитів (25% від обсягу освітньої
компоненти), що відповідає нормі закону України «Про вищу освіту». ЕГ встановлено, що ОНП «Менеджмент»
забезпечує набуття компетентностей, визначених постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)».

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

ОНП «Менеджмент» 2018 р., яка була додана до Відомостей СО, розміщено на сайті КНУ за посиланням:
https://cutt.ly/qIBhE5b. ОК в ОНП «Менеджмент» 2018 р. та навчальному плані 2018 р. для денної форми навчання
структуровані за 5 блоками ОК: 1. Цикл загальнонаукової підготовки - 7 кредитів (14,6% від загального обсягу ОК);
2. Цикл універсальної підготовки – 8 кредитів (16,65%); 3. Цикл мовної підготовки – 9 кредитів (18,75%); 4. Цикл
професійної підготовки – 12 кредитів (25%); 5. Варіантивні дисципліни – 12 кредитів (25%). ОНП «Менеджмент»
дотримується вимог щодо обсягів кредитів, які відводяться на освітні складові в постанові КМУ № 261 від 23.03.2016
р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)». Структурно-логічна схема в ОНП «Менеджмент» 2018 р. (с. 12)
сформована у вигляді схеми з розбиттям навчальних дисциплін за семестрами та періодом навчання. Зміст ОНП
«Менеджмент» 2018 р. має чітку структуру, оскільки є структурованим у контексті загального часу навчання, а
також змістовним, що й представлено в ОНП. ОК за структурою поділяються на обов’язкові (36 кредитів – 75% від
загального обсягу освітньої компоненти) та вибіркові (12 кредитів – 25%) компоненти ОП. Структурно-логічна схема
відображає взаємозв’язок між освітніми компонентами та дає можливість об’єктивно відстежити логіку вивчення
навчальних дисциплін. За результатами вивчення табл. 1 (силабуси / анотації / робочі програми ОК розміщено на
сайті КНУ за посиланням: https://cutt.ly/UIBk6ad) та табл. 3 Відомостей СО, матриць відповідності 2 «програмні
результати навчання (ПРН) – компоненти освітньої програми» та 3 «програмні компетентності – компоненти
освітньої програми» ОНП «Менеджмент» дають підстави стверджувати, що змістовне наповнення обов’язкових ОК
сприяють досягненню ПРН та цілей ОНП «Менеджмент». В цілому, ПРН корелюють із компетентностями, які
забезпечуються ОК.
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

ОНП «Менеджмент» складається з освітніх компонентів (ОК), які відповідають предметній області спеціальності та
мають зв'язок з предметною сферою спеціальності. ОК ОНП «Менеджмент»: «Теорія економічних систем та їх
типологія», «Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті», «Інвестиційно-інноваційний
розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок» повністю відповідають предметній сфері спеціальності.
Теоретичний зміст предметної області забезпечують ОК «Філософія науки та інновації», «Організація та реалізація
досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії», «Управління науковими проектами та фінансування
досліджень», «Теорія економічних систем та їх типологія». ОК «Управління науковими проектами та фінансування
досліджень», «Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті», «Інвестиційно-інноваційний
розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок» передбачають вивчення методів, методик та технологій,
якими повинен володіти здобувач для застосування їх в наукових дослідженнях. ЕГ під час акредитаційної
експертизи встановила (огляд матеріальної бази КНУ), що здобувачі ВО ОНП «Менеджмент» отримують знання з
сучасних методів та технологій проведення наукових досліджень в галузі менеджмент.

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

ОНП «Менеджмент» передбачає можливість для здобувачів ВО третього рівня формувати індивідуальну освітню
траєкторію. У КНУ формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюється «Положенням про формування
здобувачами Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання» (за посиланням:
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/20.pdf). Під час зустрічі 4 зі здобувачами ВО за ОНП «Менеджмент» та
зустрічі 8 з представниками Ради молодих вчених КНУ було підтверджено, що здобувачі ВО знають механізм вибору
дисциплін за вибором. Здобувачі ВО зазначили, що обирають НД електронні кабінети та шляхом написання заяв.
Факт вибору НД здобувачами ВО підтверджено відповіддю ЗВО на п. 3 запиту ЕГ (документ додається за
посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1arPze6ejvrrk6BM5sDDhjLRvEbtFp8md). Під час зустрічі 4
здобувачами ВО підтвердили, що їх вибір ОК не обмежується лише ОНП «Менеджмент» та вони можуть обрати ОК з
Банку вибіркових дисциплін на сайті КНУ (за посиланням: http://www.knu.edu.ua/aspirantura-ta-
doktorantura/informaciynyy-paket).

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

Практична підготовка здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» забезпечується викладацькою практикою та регулюється
«Положенням про порядок проходження викладацької практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня у Криворізькому національному університеті» (розміщено на сайті КНУ за посиланням:
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/52.pdf). Викладацька практика є обов'язковим компонентом освітньо-
наукової програми і має на меті набуття здобувачем професійних навичок та вмінь на посаді викладача. В ОНП
«Менеджмент» і навчальному плані 2018 р. передбачена викладацька практика обсягом 60 год. / 2 кредити
(тривалістю 2 тижні у кінці 3-го семестру 2 року навчання). Викладацьку практику здобувачі ВО ОНП
«Менеджмент» проходять на кафедрі менеджменту і адміністрування КНУ. ЕГ під час проведення акредитаційної
експертизи були представлені 3 звіти про викладацьку практику здобувачів ВО ОНП «Менеджмент»: Марченко В.В.,
який проходив практику 20.01-03.02.2020 р.; Фертас Н., який проходив практику 20.01-03.02.2020 р.; Демченко
П.С., який проходив практику 02.12-16.12.2020 р. (документи додаються за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/16q-MHHnjdUS1tOtjFY1Y7d7SeIWiPAS5). Проаналізувавши ОНП
«Менеджмент», навчальний план, графік навчання та робочу програму викладацької практики, ЕГ вважає за
доцільне рекомендувати гаранту ОНП «Менеджмент» переглянути доцільність збільшення обсягу ОК «Викладацька
практика» та проведення її протягом семестру, що надасть можливість здобувачам ВО ОНП «Менеджмент»
підвищити майстерність викладання.

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

Набуття soft skills здобувачами ВО ОНП «Менеджмент» передбачено вивченням ряду ОК. У рамках ОНП
«Менеджмент» здобувачі ВО набувають дослідницькі навички й здатність до абстрактного обґрунтування та
моделювання (НК1 “Філософія науки та інновацій”; НК2 “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового
ступеня доктора філософії”; НК4 “Управління науковими проектами та фінансування досліджень”; НК8 “Теорія
економічних систем та їх типологія”); здатність дотримуватися етики, правил академічної доброчесності в наукових
дослідженнях (НК1 “Філософія науки та інновацій”; НК2 “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового
ступеня доктора філософії”); здатність розв'язувати проблеми дослідницького характеру, ініціювати та виконувати
наукові дослідження (НК2 “Організація та реалізація досліджень здобувача наукового ступеня доктора філософії”);
здатність до спілкування зі студентською аудиторією та широкою науковою спільнотою, здатність викладати для
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здобувачів ВО на практичних заняттях (НК3 “Сучасні методики викладання та організації занять у вищій школі”;
НК5 “Викладацька практика”); здатність вільно використовувати ІТ для наукових розробок та впровадження
проектів (НК9 “Сучасні методи вирішення наукових задач в економіці та менеджменті”; НК10 “Інвестиційно-
інноваційний розвиток та оцінювання ефективності наукових розробок”). Розвитку мовної компетентності,
комунікативних навичок та презентації сприяють НК6 “Іноземна мова для академічних та наукових цілей” та НК7
“Іноземна мова наукової комунікації”, які викладаються у 1, 2 та 3 семестрах (1 та 2 рік навчання). Як зазначали
НПП під час зустрічі 3 отримання вказаних навичок відбувається від час занять через психологічні тренінги,
презентації та ділові ігри. Здобувачі ВО на зустрічі 4 вказували про важливість отриманих соціальних навичок під
час навчання. Таким чином, у КНУ реалізуються заходи для отримання soft skills як здобувачами ВО, так і
академічним персоналом, що підтверджується відгуками здобувачів ВО.

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

Професійний стандарт відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти за ОНП
«Менеджмент» не передбачено.

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

Обсяг ОНП «Менеджмент» та окремих ОК відображає фактичне навантаження здобувачів ВО, що визначено
навчальним планом. Загальне навантаження за ОНП «Менеджмент» та навчальним планом 2018 р. денної форми
навчання становить 48 кредитів ЄКТС (1440 год.), з яких: обсяг аудиторних годин (лекції, практичні заняття)
становить 624 год. (43% від загального навантаження), з яких 320 год. лекцій, 304 год. практичні заняття; обсяг
самостійної роботи – 816 год. (57% від загального навантаження). Такий розподіл передбачено необхідністю
забезпечення конкретних компетентностей та ПРН. Співвідношення між обов’язковими та вибірковими
компонентами ОНП «Менеджмент» 2018 р. наступний: обов'язкові ОК – 36 кредитів ЄКТС (75%), вибіркові ОК – 12
кредитів ЄКТС (25%). Під час спілкування здобувачів ВО (зустріч 4) не було отримано зауважень стосовно їх
перевантаження під час самостійної роботи. Це підтвердило достатність обсягу аудиторної та самостійної роботи,
передбачених в ОНП «Менеджмент» для здобувачів ВО денної форми навчання.

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 здобувачів ВО за ОНП «Менеджмент» за дуальною формою освіти в КНУ не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Зміст та структура ОНП «Менеджмент» за 2018-2020 рр. є публічним та розміщені у вільному доступу на сайті
КНУ за посиланням: https://cutt.ly/GIBnAe0. 2. Структура ОНП «Менеджмент» передбачає можливість для
здобувачів ВО формувати індивідуальну освітню траєкторію.

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

Слабкі сторони: 1. Викладацька практика передбачена лише 2 кредити протягом 2 тижнів в ОНП «Менеджмент» і
навчальному плані 2018 р. Рекомендації: 1. Доцільно збільшити обсяг годин / кредитів на ОК «Викладацька
практика» та проводити її протягом семестру, що надасть можливість здобувачам ВО ОНП «Менеджмент»
підвищувати майстерність викладання.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, недоліки за підкритерієм 2.5, що
не є суттєвим, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за
Критерієм 2.

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 до аспірантури та докторантури КНУ із додатками, перелік документів, які необхідні для вступу є
чіткими та опублікований на сайті КНУ у розділі Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури (за
посиланням: https://cutt.ly/oIZpDBj). У розділі Підготовка до вступу до аспірантури та докторантури на сайті КНУ
розміщено правила прийому, рейтингові списки вступників, обсяги підготовки, графіки проведення вступних
іспитів, документи для вступу та програми зі спеціальності й іноземної мови. Отже, на сайті КНУ (за посиланням:
http://www.knu.edu.ua/pidhotovka-do-vstupu-do-aspyrantury) розміщені усі необхідні документи та описані
процедури вступу на освітньо-наукові програми, зокрема на ОНП «Менеджмент». Ознайомившись з
перерахованими документами, абітурієнт має можливість чітко та однозначно зрозуміти умови вступу на ОНП
«Менеджмент». ЕГ констатує відсутність у Правилах прийому дискримінаційних положень та надання рівних
можливостей для потенційних вступників на навчання за ОНП «Менеджмент».

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

Правила прийому на ОНП «Менеджмент» враховують її особливості. На сайті КНУ розміщено графік вступних
випробувань, згідно якого проводились вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови у 2021 р. Матеріали
для випробувань готуються гарантом та робочою групою ОНП «Менеджмент», які затверджуються на засіданні
кафедри менеджменту і адміністрування і вченій ради університету, а потім надаються до Приймальної комісії
університету. До програми вступного випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент» виносяться питання з
навчальних дисциплін «Основи економіки та менеджменту» та «Стратегічний менеджмент» (за посиланням:
https://cutt.ly/AIZlJTo). Програма вступного випробування з іноземної мови розміщено на сайті КНУ (за
посиланням: https://cutt.ly/xIZlAoK). Для кожного з видів вступного випробування встановлюються вагові
коефіцієнти. Загальний рейтинг вступників формується шляхом сумування балів, отриманих за кожною ОК.

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 в інших ЗВО регулюється у КНУ «Положенням про організацію освітнього процесу
для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ» (за
посиланням: http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/51.pdf). Вчена рада КНУ має право прийняти рішення про
визнання набутих здобувачем ВО в інших ЗВО компетентностей з однієї чи декількох НД шляхом перезарахування
кредитів ЄКТС, обов’язкове здобуття яких передбачено ОНП «Менеджмент». При спілкуванні зі здобувачами ВО
(зустріч 4) було отримано підтвердження обізнаності останніх із можливостями академічної мобільності та з
правилами перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Проте, практики застосування правил
визнання академічної мобільності та перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, на ОНП
«Менеджмент» не було через відсутність запиту з боку здобувачів ВО.

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.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється «Положенням про
організацію освітнього процесу у КНУ» (за посиланням:http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/28.pdf),
«Положенням про підготовку здобувачів ВО ступеня доктора філософії та доктора наук КНУ (за посиланням:
http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/69.pdf) та «Положенням про порядок визнання у КНУ результатів
навчання, отриманих в умовах неформальної освіти» (за посиланням:
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http://www.knu.edu.ua/storage/files/2/3/21.pdf). Відповідно до цих положень, можуть бути визнані результати
навчання неформальної освіти в обсязі не більше 10% від загального обсягу з конкретної ОП. Для визнання
результатів навчання створюється предметна комісія. За підсумками оцінювання формується висновок про
зарахування чи незарахування відповідної дисципліни. При спілкуванні зі здобувачами ВО (зустріч 4) було
отримано підтвердження обізнаності із правилами визнання результатів навчання в неформальній освіті. Однак,
практики визнання на ОНП «Менеджмент» не було через відсутність запиту з боку здобувачів ВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені
на офіційному сайті КНУ. 2. У КНУ розроблені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих здобувачами в інших ЗВО, під час академічної мобільності, а також в неформальній освіті.

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

Слабкі сторони: 1. Недостатня ініціатива з боку здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» щодо визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті та участі в програмах академічної мобільності. 2. Низький рівень участі
здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» у програмах академічної мобільності. Рекомендації: 1. Посилити роз'яснювальну
роботу серед здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» щодо їх можливостей та прав на визнання результатів навчання,
здобутих в неформальній освіті та під час академічної мобільності. 2. Розширити практику академічної мобільності,
яка існує в КНУ, на здобувачів ВО ОНП «Менеджмент».

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 3.1, 3.2, недоліками за підкритеріями 3.3, 3.4, що не є суттєвими,
релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 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.

Методи та форми навчання, які використовуються науково-педагогічними працівниками на ОНП «Менеджмент»,
сприяють досягнення ПРН, що було з’ясовано під час спілкування з гарантом, науково-педагогічними працівниками
та здобувачами ВО (зустрічі 1, 3, 4 та 5). Інформація табл. 3 відомостей про СО ОНП «Менеджмент» дає підстави
стверджувати, що застосовуються як традиційні методи і форми навчання (основними видами навчальних занять є
лекції, практичні та семінарські заняття), так й інтерактивні методи і форми навчання (пояснювально-ілюстративні;
проблемні лекції; аналіз конкретних ситуацій, ситуаційних завдань; робота в парах або малих групах на практичних
заняттях). Науково-педагогічні працівники ОНП «Менеджмент» (зустріч 3, резервна зустріч) вказували, що
застосовуються різноманітні методи навчання: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу,
частково-пошукові, дослідницькі методи, методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
методи стимулювання навчальної діяльності; методи контролю і самоконтролю у навчанні; практичні методи
навчання; самостійна робота у системі Moodle (для ОК: Іноземна мова наукової комунікації та Іноземна мова для
академічних та наукових цілей) для інших ОК використовується середовище Google Classroom. з можливістю
проведення консультацій; виконання індивідуальних домашніх завдань. Здобувачі ВО (зустріч 4) зазначали, що
більшість науково-педагогічних працівників, що викладають на ОНП «Менеджмент», створюють сприятливі умови
для вивчення НД (сформовано навчально-методичне забезпечення НД, заняття проводяться у форматі як онлайн).
Гарант та науково-педагогічні працівники ОНП «Менеджмент» (зустрічі 1, 3) зазначали, що методи навчання на
ОНП «Менеджмент» відповідають академічній свободі, передбачають вільний обмін думками, допускають повну
свободу ставити питання з приводу суперечливих поглядів. Свідченням студентоцентрованого підходу та
позитивною практикою у сучасних умовах здійснення освітньої діяльності КНУ та умовах пандемії COVID-19 є
забезпечення можливостей отримання знань для здобувачів ВО ОНП «Менеджмент», використовуючи електронний
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ресурс - програмний комплекс «АСУ ЗВО» (за посиланням: (http://asu.knu.edu.ua). ЕГ на резервній зустрічі було
продемонстровано, які матеріали розміщені в системі Moodle та як відбувається освітній процес в середовищі Google
Classroom. За результатами вивчання матеріалів ЕГ констатує, що за ОНП «Менеджмент» розміщені навчально-
методичні комплекси НД за всіма ОК, які передбачені навчальним планом. У вкладці «Освітній портал»
(https://cutt.ly/6I1hken) розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються здобувачам вищої
освіти. Таким чином, форми та методи навчання і викладання переважно сприяють досягненню заявлених у ОНП
«Менеджмент» цілей та ПРН, також вони узгоджуються із студентоцентрованим підходом та принципами
академічної свободи.

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

В результаті вивчення відомостей СО та результатів зустрічей 1, 3, 9 ЕГ встановлено, що в КНУ використовуються
такі форми інформування здобувачів ВО щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих ОК та здійснюється відповідно до Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
у КНУ р.8,9 (https://cutt.ly/9I1hHWB): 1) використання офіційного сайту КНУ (https://cutt.ly/SI1jlso), де здобувачі
мають доступ до робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів, також Програмний комплекс
«АСУ ЗВО» https://cutt.ly/kI1jUTD), де розміщена інформація про розклад занять, робочі навчальні плани,
тематичні плани дисциплін, можливість відпрацювання пропущених занять; 2) використання вкладки «Освітній
портал» на сайті КНУ (https://cutt.ly/YI1jZtj), де розміщено навчально-методичні комплекси дисциплін, які
викладаються здобувачам вищої освіти; 3) інформування здобувачів ВО науково-педагогічними працівниками на
лекціях, практичних та лабораторних заняттях, консультаціях та, зокрема, під час онлайн занять в системі Google
Classroom; 4) надання інформації в усній, письмовій та онлайн формі працівниками кафедр, відділу аспірантури і
докторантури; 5) використання електронної пошти для індивідуального інформування здобувачів ВО ОНП
«Менеджмент» щодо організації їх самостійної роботи, підготовки індивідуальних завдань, тощо. Таким чином,
здобувачі ВО ОНП «Менеджмент» своєчасно отримують інформацію щодо цілей, змісту та ПРН, а також порядку та
критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОНП «Менеджмент», що було підтверджено під час зустрічей
3, 4 та 5.

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

На ОНП «Менеджмент» забезпечується поєднання навчання та досліджень. ЕГ встановлено, що здобувачі вищої
освіти долучаються до НДР кафедри, зокрема ЕГ досліджено облікові картки НДККР (https://cutt.ly/iI1j4Im,
https://cutt.ly/SI1kpBB) та встановлено відповідність тем дослідження здобувачів ВО науковій тематиці, що
проводиться на кафедрі. Наукові дослідження здобувачів здійснюються за активної консультативної,
методологічної підтримки наукових керівників та викладачів, залучених до викладання та мають досвід реалізації
міжнародних проектів зокрема, професор Моркун Н.В (https://cutt.ly/bI1kRfQ) та професор Моркун В.С. Здобувачі
ВО (зустрічі 4 та 5), які навчаються на ОНП «Менеджмент» залучаються до дослідницьких робіт: участь у
конференціях та наукових конкурсах. Так, дослідження звітів здобувачів ВО 4 курсу: Марченко В.В., Фертаса
Наджиба та 3 курсу Демченко П.С. (https://cutt.ly/EI1k1xe) (зустріч 4) підтвердили участь у щорічній Міжнародній
науково-технічній конференції «Розвиток промисловості та суспільства» (https://cutt.ly/1I1llQ2), Міжнародній
науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», яка проводиться
кафедрою МіА (https://cutt.ly/MI1lUgA). Результати спільних наукових досліджень здобувачів та їх наукових
керівників також публікуються у наукових фахових виданнях України, зокрема «Віснику Криворізького
національного університету», збірниках наукових праць (категорія Б) (https://cutt.ly/zI1lJk6).

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

Процедура перегляду та оновлення змісту ОК регулюється Положення про організацію освітнього процесу в КНУ, р.
8. (https://cutt.ly/vI1l9Xq) Положенням про підготовку та видання навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу (https://cutt.ly/TI1ztyt) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ (за
посиланням https://cutt.ly/WI1zgGY). Під час зустрічі 3, науково-педагогічні працівники зазначали, що здійснюють
перегляд та оцінювання змісту ОК, яке відбувається з урахуванням сучасних досягнень економічної науки,
інноваційних практик менеджменту, маркетингу та бізнес-адміністрування, пропозицій та зауважень здобувачів ВО,
випускників, роботодавців й інших стейкхолдерів. Силабуси НД, що передбачені навчальним планом ОНП
«Менеджмент» 2021 р. та додані до відомостей про СО (табл. 1), розроблені та розміщені на офіційному сайті КНУ
(за посиланням: https://cutt.ly/JI1zQ9G). Силабуси НД мають визначену структуру, містять мету та завдання,
загальні та спеціальні компетенції, ПРН відповідно до ОНП «Менеджмент», передумови для вивчення НД,
тематичний план НД, критерії оцінювання, форми поточного та семестрового контролю, перелік інструментів,
обладнання та програмного забезпечення, рекомендовану літературу. Однак, незважаючи на розвиток наукової
школи з менеджменту в КНУ та публікацію наукових праць науково-педагогічними працівниками КНУ (табл. 2
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відомостей про СО), у рекомендованій літературі НД, що передбачені навчальним планом ОНП «Менеджмент»,
рекомендуються застарілі навчальні посібники, наукові праці. На думку ЕГ їх варто виключити із списку
рекомендацій.

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

Міжнародна академічна мобільність у ЗВО регламентується Положення про академічну мобільність студентів,
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників КНУ (за посиланням https://cutt.ly/XI1zSiq)
та Стратегії інтернаціоналізації КНУ (https://cutt.ly/sI1zBY4), що визначає права та обов’язки учасників освітнього
процесу. Зокрема вона може набувати наступних форм: навчання; мовне стажування; навчально наукове
стажування; практика; літні та інші школи. Процеси інтернаціоналізації на ОНП «Менеджмент» забезпечуються
участю у міжнародних конференціях та публікаціях. На зустрічі 3, 4, 9 викладачі, наукові керівники та здобувачі
зазначали, що спільно зі здобувачами ВО публікують статті в міжнародних виданнях. Здобувачі 4 року Фертас Н. та
Марченко В.В. мають спільні доповіді у міжнародних конференціях з науковим керівником у IIІ міжнар. наук.-техн.
«Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» інтернет-конф., м. Кривий Ріг, 31 трав. 2021 р. (за
посиланням на додаткову інформацію https://cutt.ly/GI1z4iJ). Також ЕГ надана інформація про спільні публікації
здобувачів у іноземних виданнях, зокрема, International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2020. 2(29). С.
18-26.(https://cutt.ly/LI1xyO0). Крім того, викладачі та здобувачі ВО мають доступ до міжнародних наукометричних
баз Scopus та Web of Science. Під час зустрічей 3, 4, 5 зі здобувачами ВО та викладачами було підтверджено
забезпечення даного права. На запит ЕГ ЗВО надало посилання договори про співпрацю з міжнародними
закладами, проте на зустрічах зі здобувачами ОНП ЕГ було встановлено, що вони не приймають участь в програмах
міжнародної академічної мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Використання електронного ресурсу - Програмний комплекс «АСУ ЗВО» https://cutt.ly/wI1xnbw, платформи
Moodle та середовища Google Classroom, що дозволяє максимально охоплювати аудиторію освітнього процесу на
ОНП «Менеджмент» у сучасних умовах здійснення освітньої діяльності ЗВО та умовах пандемії COVID-19. 2.
Силабуси з ОК, що передбачені навчальним планом ОНП «Менеджмент» 2021, та додані до відомостей про СО (табл.
1), розроблені та розміщені на офіційному сайті КНУ (за посиланням: https://cutt.ly/YI1xYk5). 3. Участь здобувачів
ВО окремо і разом з викладачами у міжнародних конференціях та публікація статей в міжнародних виданнях.
Вільний доступ учасників освітнього процесу до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Стимулювання до участі в міжнародних наукових заходах шляхом преміювання здобувачів.

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

Слабкі сторони: 1. Відсутня участь здобувачів, що навчаються на ОНП «Менеджмент» у міжнародних проектах та
дослідженнях різного рівня. 2. Забезпечення права на міжнародну академічну мобільність реалізується лише участю
у міжнародних конференціях та публікаціях. На ОНП «Менеджмент» не функціонують програми міжнародної
академічної мобільності. Рекомендації: 1. Розглянути можливість та долучити НПП та здобувачів на ОНП
«Менеджмент» до наукових проектів, які реалізуються в КНУ на інших факультетах. 2. Пошук міжнародних
програм, грантів, проектів, що надаватимуть можливість студентам даної ОНП знайомитися зі світовими
здобутками в галузі, а викладачам підвищувати свій професійний рівень.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3, недоліки за підкритеріями 4.4, 4.5, що не є
суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за
Критерієм 4.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

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

Основним нормативним документом, що регламентує форми контрольних заходів, засоби діагностики, критерії та
процедури оцінювання результатів у межах ОНП є: Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів
та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ (https://cutt.ly/2I2ICSs);
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії та доктора наук КНУ
(https://cutt.ly/TI2IMVs); Порядок оцінювання знань здобувачів у КНУ (https://cutt.ly/vI2I928). У силабусах
(зокрема у розділах: 1. Опис навчальної дисципліни; 5. Структура курсу; 9. Розподілення балів та політика
нарахування оцінок; 10. Порядок визначення підсумкової оцінки за семестр; 11. Зразок екзаменаційного білету; 12.
Типові контрольні завдання, необхідні для оцінювання знань, умінь та навичок у процесі освоєння ОНП) та робочих
програмах (зокрема у розділах: 1. Опис навчальної дисципліни; 2. Мета та завдання навчальної дисципліни; 4.
Структура навчальної дисципліни; 11. Методи оцінювання успішності навчання; 12. Перелік питань для
підсумкового контролю знань, умінь та навичок) котрі розміщені у вільному доступі на сайті кафедри менеджменту і
адміністрування у розділі «Аспіранту» (підрозділ «Навчально-методичне забезпечення») (https://cutt.ly/gI2I7Bf),
описано процедуру та форми оцінювання знань. Процедура та форми оцінювання знань реалізовуються шляхом
проведення контрольних заходів, які включають поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.
Оцінювання результатів навчання здобувачів з навчальних дисциплін, що завершуються екзаменом, має таке
розділення балів: поточне - 50 балів, екзамен – 50 балів; залік передбачає тільки поточний контроль - 100 балів.
Результати викладацької практики та науково-дослідної роботи здобувачів третього рівня вищої освіти оцінюються
на основі звіту в кінці кожного контрольного періоду, який оформлюється відповідно до ОНП і здається до відділу
аспірантури та докторантури. Періодичність та терміни проведення контрольних заходів визначаються навчальним
планом, котрі розміщені у вільному доступі на сайті кафедри менеджменту і адміністрування у розділі «Аспіранту»
(підрозділ «Навчальні плани» https://cutt.ly/yI2OwGo). Здобувачі ОНП «Менеджмент» проінформували ЕГ, що
форми контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими та доводяться на початку навчання кожним
викладачем окремо відповідно до дисципліни, яка вивчається.

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

Стандарт вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем, галузь знань 07 Управління і адміністрування,
спеціальність 073 Менеджмент затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від
24.12.2021 р. № 1436 (https://cutt.ly/6I2OtOT). До моменту затвердження Стандарту, форми атестації діяли та
відповідали вимогам Тимчасового стандарту КНУ зі спеціальності 073 Менеджмент (https://cutt.ly/sI2OuKF). На
ОНП «Менеджмент» впроваджена традиційна форма підсумкової наукової атестації здобувача вищої освіти ступеня
доктора філософії – це разовий публічний захист наукових досягнень у формі дисертації, яка не може містити
академічного плагіату, що цілком достатньо відповідає вимогам Стандарту 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.

Правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими і доступними всім учасникам освітнього процесу.
Вони регламентовані Положенням про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний
університет» (розміщено у на сайті ЗВО у розділі «Загальна інформація» (підрозділ «Нормативна база», підрозділ
«Положення про навчальний процес») - https://cutt.ly/OI2Oaot) та чітко прописані у ОНП «Менеджмент»
(https://cutt.ly/jI2OfsX), робочих програмах та Методичних матеріалах з вивчення навчальних дисциплін
(https://cutt.ly/jI2Ohpg), навчальних планах (https://cutt.ly/BI2Okqr) та знаходяться у вільному доступі на офіційній
сторінці КНУ та на сайті кафедри менеджменту і адміністрування, а також в електронному середовищі Google
Classroom. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується можливістю апеляції і повторного проходження
контрольних заходів (регламентовано Положенням про порядок запобігання та врегулювання потенційного й
реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності посадових осіб КНУ та Положенням про академічну
доброчесність (розміщено у вільному доступі на сайті ЗВО у розділі «Загальна інформація» («Нормативна база») -
https://cutt.ly/6I2Oc0V); п. 4.5 Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/WI2OnRo) та п. 5
Положення про порядок оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний університет»
(https://cutt.ly/BI2OWIX). Інтерв’ювання аспірантів і викладачів ОНП «Менеджмент» під час відеозустрічей
дозволило ЕГ встановити, що НПП дотримуються регулярних процедур здійснення контрольних заходів під час
реалізації ОНП, а випадків конфлікту інтересів і, відповідно, їх врегулювання за допомогою апеляції і повторного
проходження заходів виявлено не було.
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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.

В університеті визначені чіткі та зрозумілі політика й процедури дотримання академічної доброчесності, які
викладені у Положенні про академічну доброчесність (https://cutt.ly/SI2OUjg), Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/PI2OOad), Статут КНУ (https://cutt.ly/XI2OPJA),
Кодекси честі викладача та здобувача (https://cutt.ly/0I2OGgu; https://cutt.ly/6I2OJS4), які розміщені у вільному
доступі на офіційній сторінці ЗВО у розділі «Загальна інформація» (підрозділ «Нормативна база» та «Статут»).
Відеозустрічі з фокус-групами підтвердили, що всі здобувачі та НПП знають де розміщені, ознайомлені з даними
документами та керуються ними у своїй освітньо-науковій діяльності. КНУ популяризує політику академічної
доброчесності шляхом формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів, зокрема під час зустрічі зі
здобувачами, аспірант першого року навчання підтвердив, що інформація щодо академічної доброчесності
міститься й у «Пам’ятці молодому вченому». На сайті кафедри менеджменту і адміністрування, у розділі «Кафедра»
(підрозділ «Академічна доброчесність») розміщено відеофайл на тему «Академічна доброчесність»
(https://cutt.ly/BI2OVr9). Також у КНУ створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності. Для
запобігання порушенням академічної доброчесності університет забезпечує безкоштовну перевірку на платформах
Strikeplagiarism або Unicheck (співпрацює з компаніями Plagiat.pl та Unicheck), підтвердженням чого є надані за
запитом результати перевірки наукової роботи здобувача (https://cutt.ly/0I2O1GQ). Випадків академічної
недоброчесності здобувачами вищої освіти та НПП на ОНП ЕГ не було виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Форми контрольних заходів і атестації дозволяють встановити досягнення здобувачами третього рівня вищої
освіти визначених ОНП результатів навчання, правила їх проведення є доступними і забезпечують об’єктивність
екзаменаторів. 2. У ЗВО діють чіткі та зрозумілі стандарти та принципи дотримання академічної доброчесності, які є
складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти і підтримуються технічним забезпеченням (діє система
Strikeplagiarism або Unicheck для перевірки робіт на плагіат).

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

Слабкі сторони: 1. При семестровому контролі оцінювання знань здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» не
використовуються можливості дистанційного оцінювання знань платформи Moodle та системи Google Classroom в
умовах пандемії COVID-19. Рекомендації: 1. ЕГ рекомендує запровадити практику використання інструментів
дистанційного оцінювання знань платформи Moodle та системи Google Classroom для семестрового контролю
здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» в умовах пандемії COVID-19.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Вимоги підкритеріїв 5.1-5.4 по більшій мірі виконуються, однак методи та форми оцінювання здобувачів ОНП
«Менеджмент» є досить стандартним та не містять ознак інноваційності. Отже, на думку експертної групи Критерію
5 вартий оцінки В.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.
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Результати проведеної експертної оцінки свідчать про те, що академічна та професійна кваліфікація викладачів,
задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених програмою цілей та ПРН. Зазначимо, що ОНП
реалізується на кафедрі менеджменту і адміністрування. Усі викладачі, які задіяні до викладання на ОНП, мають
відповідну кваліфікацію, проходили курси підвищення кваліфікації та стажування за фахом (відповідні сертифікати
надані КНУ на запит https://cutt.ly/yI1xV0M), мають публікації за профілем ОНП у виданнях що включені до
переліку фахових видань України, та до науково метричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, деякі
з них є авторами навчальних посібників та монографій за фахом. Так викладачі: Афанасьєв Є.В. є співавтором 6
колективних монографій, Варава Л.М. співавтором посібника «Техніка адміністративної діяльності» та 6
колективних монографій; викладачі Моркун В.С., Моркун Н.В. авторами підручника «Адаптивна система
управління процесом магнітної сепарації залізної руди на базі засобів ультразвукового контролю. Кривий Ріг: КНУ,
2019. 159 с.», викладач Н.О. Голівер є співавтором декількох підручників, зокрема, «Англійська мова»: Навчальний
посібник // Н. О. Голівер, І. Г. Бондар, Т. Г. Бондаренко.– Кривий Ріг: видавничий центр КТУ, 2010. – 157 с., тощо;
професор Шахно А.Ю. є співавтором навчального посібника та монографій. Викладачі Афанасьєв Є.В., Варава Л.М.,
Моркун В.С., Моркун Н.В., Семеріков С.О. та Шахно М.Ю. є співавторами статей у виданнях що індексуються у
Scopus, Web of Science Core. Статті за тематикою направлені на вирішення наукових проблем менеджменту, зокрема,
стратегічного управління, інноваційної діяльності, структуризації, здебільшого гірничо-добувних підприємств.
НПП, які долучаються до організації освітнього процесу, мають як практичний так і експертний досвід роботи. Так
Моркун Н.В. була координатором від університету у міжнародному проекті EU ERASMUS+ «University teachers'
certification centres: innovative approach to promotion teaching excellence» (Центри сертифікації викладачів:
інноваційні підходи до досконалості викладання - UTTERLY, 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). Терміни
виконання -01.01.2021-31.12.2022 рр. Заплановано міжнародне стажування; керівником ІТ-напрямку у
міжнародному проекті EU ERASMUS+ «Development of practically-oriented student-centred education in the field of
modelling of Cyber-Physical Systems» та виконавець у міжнародному проекті TEMPUS «Higher engineering training for
environmentally sustainable industrial development». Викладач Голівер Н.О. брала участь у міжнародному науково-
практичному Проекті Британської ради в Україні British Council «Англійська мова для університетів» (2017-2018).
Викладач Шахно А.Ю. має досвід практичної роботи з 2001р. по 2007р. – практична діяльність на посаді економіста
1 категорії в бюро економічного маркетингу ПАТ «АрселорМіталл Кривий Ріг» (ВАТ «Криворіжсталь»).

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. Інформація про вакантні посади своєчасно і у повному
обсязі розміщується на сайті університету. (https://cutt.ly/LI1cQkZ). Відбір здійснюється у відповідності до
Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників (НПП) КНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (затверджено Вченою радою
19.03.2019 року, протокол №7 (https://cutt.ly/II1cPER). В положенні прописані конкурсні засади, кваліфікаційні
вимоги до претендентів на посади, процедури проведення конкурсу. Зазначені особливості процедур до обрання за
конкурсом у відповідності до різних посад. Оскільки діюче Положення затверджене 19.03.2019 року, а певні зміни в
Законі «Про вищу освіту» (ст. 43), що стосуються саме особливостей обрання декана, директора інституту керівника
відокремленого підрозділу відбулися пізніше ( № 2745-VIII від 06.06.2019), то деякі позиції потребують перегляду.
За результатами спілкування з фокус-групами було встановлено, що під час відбору враховуються результати
опитування здобувачів. НПП ознайомлені з процедурою обрання за конкурсом.

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

За результатами спілкування з фокус-групою роботодавців (Яцеленко А.О. заступником директора Аглодоменного
департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Рябінковою І.О. начальником відділу по роботі з навчальними
закладами Департаменту з галузевих відносин і соціального розвитку ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Голубом
Є.С. головним регіональним менеджером з кредитування мікробізнесу АТ «Приватбанк», Зайцевою Д.М. головним
спеціалістом відділу найму та розвитку персоналу ПРАТ «ІНГЗК», Бетером В.В. директором ТОВ «Дніпрянка» (м.
Кривий Ріг) з’ясовано, що фахівці системно залучаються до реалізації ОНП в якості проведення консультацій,
збирання необхідних матеріалів для написання дисертаційної роботи, рецензування та пропозицій по розвитку
ОНП (зустріч 6) (https://cutt.ly/FI1cB0O). Під час спілкування зі здобувачами та НПП було з'ясовано, що певні
результати наукових досліджень мають акти апробації на підприємствах стейкхолдерів. Нажаль приклади таких
актів не були надані університетом.

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

Під час проведення експертизи було з'ясовано, що в КНУ використовується досвід залучення досвідчених практиків
до проведення лекційних та семінарських занять. Нажаль для ОНП «Менеджмент» було наведено лише приклад
проведення лекції здобувачам 1-го курсу 25 квітня 2019 року з навчальної дисципліни «Сучасні методи вирішення
наукових задач в економіці та менеджменті» керівник Центру управління стратегічними змінами АТ «Ощадбанк»
(м. Київ) Фабрикою І.В. Тому КНУ варто розглянути можливість розширення цього напряму і запрошення знаних
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експертів науковців до освітнього процесу. Під час зустрічі 6 ЕГ отримала підтвердження співпраці кафедри МіА
КНУ з ДУ «Інститутом регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України,
Університетом митної справи і фінансів м .Дніпро та НПП інших кафедр КНУ, що співпрацюють з кафедрою МіА.
Окрім того, науково-педагогічні працівники, які залученні до забезпечення ОНП є експертами галузі та визнаними
науковцями, що підтверджує аналіз відомостей СО табл. 2, а саме Варава Л.М., Афанасьєв Є.В., Моркун М.В., Шахно
А.Ю. були керівниками та відповідальні виконавці НДР; мають наукове керівництво здобувачами, виступали
рецензентами у фахових наукових виданнях, тощо.

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

Сприяння професійному розвиткові викладачів ОНП «Менеджмент» становить цілісну систему в межах КНУ, яка
включає, зокрема: 1) надання взаємної науково-методичної допомоги на кафедрі; 2) обмін педагогічним досвідом
під час проведення відкритих занять та інших навчально-методичних заходів; 3) підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників (формальна освіта) – направлення викладачів на стажування (тренінги), підвищення
кваліфікації до ЗВО, з яким укладено договори про стажування; направлення викладачів у оплачувані відрядження
до інших міст; у відповідності до Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників КНУ (https://cutt.ly/GI1vohF) Нажаль, власний центр з підвищення кваліфікації
знаходиться на стадії проектної роботи. Тому тут ЕГ рекомендовано підсили роботу в цьому напрямі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних
працівників КНУ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується відповідними Положенням про
надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання
посадових обов’язків (https://cutt.ly/QI1vzuS). Питання стимулювання праці НПП висвітлено у Колективному
договорі КНУ на 2017-2021 рр. (https://cutt.ly/ZI1vUON). Прикладом нематеріального стимулювання викладацької
майстерності наведено нагородження викладачів ОНП Менеджмент: Варава Л.М. – Почесною грамотою Міської
ради Кривого Рогу; Турило А.М. - нагрудним знаком «За заслуги перед містом» ІІ ступеня; Шахно А.Ю. – Почесною
грамотою за наказом Міністерства освіти та науки України. Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками,
ознайомлення з матеріалами університету встановлено, що преміювання НПП здійснюється один раз на рік, за
досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості навчальної роботи, особисті наукові
досягнення, які є значущими для університету; особисті наукові досягнення; публікації у SCOPUS, Web of Science,
участь у міжнародних проектах, тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених програмою
цілей та ПРН. 2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими. 3. НПП на системній основі підвищують
свою кваліфікацію. 4. До участі у освітньому процесі певним чином залучаються експерти галузі, визнані
професіонали-практики.

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

Слабкі сторони: 1. ЕГ зазначає в необхідності розширення залучення до освітнього процесу ОНП третього рівня
(доктор філософії) вищої освіти «Менеджмент» експертів галузі, представників роботодавців. 2. ЕГ зазначає,
відповідний рівень НПП, що забезпечує освітній процес на ОНП, але проведений аналіз доводить необхідності
удосконалення цього напряму роботи в напрямку розширення сфери підвищення кваліфікації в міжнародних ЗВО.
3. ЕГ константує, що "Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад
науково-педагогічних працівників (НПП) КНУ" потребує оновлення відповідно до Закону України № 2745-VIII від
06.06.2019. Рекомендації: 1. Керівництву КНУ варто підвищити рівень організації підвищення кваліфікації НПП,
доцільно розглянути можливість проходження стажування НПП на підприємствах, організаціях регіону та інших
наукових установах, і розглянути можливість створення власних програм підвищення кваліфікації в межах КНУ,
також прискорити роботу над створенням власного центру підвищення кваліфікації. 2. ЕГ рекомендує керівництву
КНУ розширити систему заходів стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності НПП. 3.
Оновити розділ 5 Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників (НПП) КНУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності до ст. 43
в редакції Закону № 2745-VIII від 06.06.2019.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 6.1, 6.2, елементи зразковості за підкритеріями 6.3, 6.4,
недоліки за підкритеріями 6.5, 6.6, що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні,
ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Ознайомившись із представленими матеріалами та у ході огляду матеріально-технічної бази експертною групою
встановлено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси є достатніми для досягнення здобувачами визначених
ОНП «Менеджмент» цілей та програмних результатів навчання. У ЗВО сформовано потужну матеріально-технічну
базу, яка дозволяє в повному обсязі організувати навчальний та позанавчальний процес здобувачів третього рівня
вищої освіти. Реалізація ОНП «Менеджмент» у КНУ відбувається у методичному кабінеті та спеціалізованих
аудиторіях, які обладнані сучасними комп'ютерами та які підключені до внутрішньої корпоративної мережі
(зокрема аудиторії навчальних центрів «Siemens» та HETES). Є спеціальні приміщення для проведення занять,
тренінгів та секційних засідань конференцій, зокрема представлені конференц-зала та аудиторії (234, 345, 360, 439
«Психо-тренінгова кімната»), які розташовані у приміщенні корпусу № 1 ЗВО. Усі аудиторії обладнані
мультимедійним обладнанням та мережевою технікою з вільним доступом до Інтернету. Аналіз методичного
забезпечення (в тому числі, яке було представлено під час огляду матеріально-технічної бази на хмарових системах
ЗВО та на платформах Classroom та Moodle) ОНП «Менеджмент» засвідчує наявність анотацій, робочих програм,
силабусів, методичних вказівок до практичних та самостійних робіт. У ЗВО функціонує необхідна інфраструктура,
зокрема: наукова бібліотека (в ході онлайн-зустрічей було представлено читальний зал універсального характеру
(тобто також використовується під час конференцій, зустрічей та інших заходів)), 7 спортивних зал (зокрема, під час
презентації матеріально-технічної бази було представлено оновлену спортивну залу, до котрої мають вільний доступ
всі здобувачі (https://cutt.ly/ZI2O3ok)), 4 гуртожитки, 6 пунктів харчування, для культурно-виховної роботи і
неформального спілкування створений Палац молоді і студентів КНУ (https://cutt.ly/9I2O4Ea) та база відпочинку
(https://cutt.ly/WI2O5IF). Усі приміщення ЗВО забезпечуються Wi-Fi покриттям.

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.

В ході проведення дистанційної акредитації було отримано інформацію від здобувачів та представників Ради
молодих вчених, академічного та адміністративного персоналу, що КНУ повністю забезпечує безоплатний доступ
викладачів і здобувачів до відповідних інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах ОНП "Менеджмент" для підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Всі 7 навчальних
корпусів ЗВО забезпечені безкоштовним бездротовим доступом до мережі Інтернет. Позитивною практикою, у
процесі реалізації ОНП, є забезпечення бібліотекою ЗВО (https://cutt.ly/bI2PwKL) викладачам та здобувачам
можливості віддаленого доступу до баз даних інформаційних ресурсів (https://cutt.ly/sI2Ptb9), баз ScienceDirect
(https://cutt.ly/gI2Pu3S) та Scopus (https://cutt.ly/ZI2PoG4) із чіткою та зрозумілою для користувача інструкцією про
налаштування віддаленого доступу. Також академічний персонал та здобувачі володіють вільним доступом до
електронного каталогу КНУ (https://cutt.ly/OI2PdrG) та електронного репозитарію (https://cutt.ly/oI2Pgqc;
https://cutt.ly/zI2Pkad). В цілому інфраструктура та інформаційні ресурси, необхідні для навчання, викладання та
наукової діяльності в межах ОНП «Менеджмент» є у вільному користуванні здобувачів та викладачів.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

У ході зустрічей з фокус-групами та із представленого КНУ матеріалів щодо матеріально-технічної бази ЗВО
експертною групою встановлено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів третього
рівня вищої освіти та дозволяє задовольнити їх потреби й інтереси. Безпечність освітнього середовища ЗВО
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забезпечена відділом охорони праці та відповідними систематичними інструктажами з охорони праці, надання
першої домедичної допомоги, порядку дій у випадку надзвичайних ситуацій (https://cutt.ly/BI2Pbe5). Під час
відеозустрічей було з’ясовано, що здобувачі ОНП «Менеджмент» не проживають у гуртожитку КНУ, однак
запевнили, що умови проживання є задовільними та відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Зустріч зі
здобувачами ОНП «Менеджмент» не виявила випадків незадоволеності освітнім середовищем та інфраструктурою в
цілому.

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

Освітня підтримка здобувачів у КНУ забезпечується дотриманням чітких механізмів регулювання освітнього
процесу та оприлюдненням відповідної інформації на сайті ЗВО (розділ «Наука» (підрозділ «Аспірантура та
докторантура»)) та кафедри менеджменту і адміністрування (https://cutt.ly/MI2PEgH; https://cutt.ly/7I2PQfG);
забезпеченням належних умов навчання у дистанційному форматі через доступ до електронної платформи Google
Classroom та Moodle, в якій розміщені необхідні навчальні матеріали. Вхід до закритої системи відбувається з
використанням персональних логінів та паролів. Також позитивною практикою у КНУ можна вважати
запровадження організаційної та інформаційної підтримки за допомогою «АСУ ЗВО» (https://cutt.ly/QI2POgQ), яка
сприяє здобувачам отримувати необхідну інформацію щодо розкладу занять, розкладу викладачів, навчального
плану, кількість пропусків, рейтингу, тощо. Під час відео-зустрічі ЕГ з представниками Ради молодих вчених було
встановлено, що соціальний захист здобувачів третього рівня вищої освіти забезпечується профспілковою
організацією КНУ (на сайті ЗВО розміщений розділ «Профспілкова організація» (https://cutt.ly/OI2PYxV). Також
соціальна підтримка здобувачів ОНП «Менеджмент» забезпечується відповідно до Правил призначення та виплати
академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам КНУ (https://cutt.ly/dI2PD8i). У 2021 р. Радою молодих
вчених КНУ було проведено анонімне анкетування здобувачів третього рівня вищої освіти щодо рівня задоволеності
якістю підготовки, навчання, відповідності ОНП. Результати опитування, які розміщені на сайті ЗВО у розділі
«Загальна інформація» (підрозділ «Рада молодих вчених» (підрозділ «Анкетування»)), свідчать про те, що здобувачі
на 84,6 % задоволені інформаційним забезпеченням освітнього процесу (https://cutt.ly/OI2PHqk). У ЗВО
популяризується вільна комунікація між здобувачами, НПП, науковими керівниками та адміністрацією ЗВО, з
використанням різноманітних засобів комунікації. Так, в ході інтерв’ювання здобувачі зазначили, що за потреби
вони можуть отримати консультацію та підтримку від наукових керівників, викладачів кафедри та у відділі
аспірантури та докторантури. Під час зустрічі з фокус-групою, здобувачі підтвердили, що можуть вільно
комунікувати з НПП та науковими керівниками використовуючи при цьому платформи Google Meet, а також
інтернет-застосунки Gmail, Viber, Telegram. Крім того на головній сторінці офіційного сайту ЗВО
(https://cutt.ly/QI2PLY1) та на сайті кафедри (розділ «Кафедра» (підрозділ «Скринька довіри» -
https://cutt.ly/MI2PXzJ)) розміщено електронну скриньку довіри. Однак, під час експертизи ЕГ було встановлено,
що у КНУ не сформована психологічна служба та не залучений жодний психолог. Виходячи з цього, ЕГ рекомендує з
метою забезпечення інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також збереження анонімності під
час звернення учасників академічної спільноти, залучити до діяльності у ЗВО психолога, або створити Психологічну
службу у КНУ.

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

В ході експертизи ЕГ було з’ясовано, що наразі здобувачів вищої освіти за ОНП «Менеджмент» з особливими
потребами не має. При цьому, для забезпечення комфортного навчання здобувачів даної категорії, КНУ забезпечив
створення всіх необхідних умов: ЗВО затвердив та керується Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з
особливими потребами (https://cutt.ly/6I2PBBJ); забезпечується формування індивідуального графіка навчання для
осіб даної категорії (в тому числі, за потреби, забезпечується дистанційне навчання); правилами прийому
передбачені спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі людей із особливими потребами
(https://cutt.ly/wI2P2mk). Зі здобувачами проводиться заходи, роз’яснювальна та виховна робота, яка має на меті
сформувати у здобувачів толерантне ставлення до осіб з особливими потребами. Крім того, під час демонстрації
матеріально-технічної бази, представник КНУ презентував роботу автоматизованого пандусу для людей з
особливими потребами, це підтверджує факт того, що ЗВО створює всі необхідні умови для безбар’єрного доступу
під час реалізації права на освіту.

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.

У КНУ діє та розміщено у відкритому доступі на офіційному сайті у розділі «Загальна інформація» (підрозділ
«Нормативна база» (підрозділ «Нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти»)) «Положення про
порядок запобігання та врегулювання потенційного й реального конфлікту інтересів із здобувачами у діяльності
посадових осіб Криворізького національного університету» (https://cutt.ly/5I2Ayi9), Антикорупційна програма КНУ
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на 2021-2023 роки (https://cutt.ly/cI2AuHp), а також Пам’ятка молодому вченому (https://cutt.ly/pI2AajT), що
визначає порядок розв’язання конфліктних ситуацій. На зустрічах із здобувачами за ОНП «Менеджмент»,
академічним персоналом, гарантом ОНП, представниками Ради молодих вчених з’ясовано, що у КНУ не відбувалися
процеси, які б вимагали застосування норм положення. Проте здобувачі вищої освіти третього рівня вищої освіти
запевнили ЕГ, що вони знайомі зі змістом положення і обізнані щодо можливі дії у разі виникнення конфліктних
ситуацій. Крім того, у ЗВО розташовані скриньки довіри, як фізичні (здобувачі підтвердили на відео-зустрічі, що
дана скринька розташована біля деканату) так і електронні (на головній сторінці офіційного сайту КНУ та на сайті
кафедри).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (обладнання, бібліотека, інша інфраструктура тощо), а також
навчально-методичне забезпечення ОНП «Менеджмент» забезпечують досягнення визначених цілей та результатів
навчання. 2. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів третього рівня вищої освіти та
дозволяє задовольнити їхні потреби й інтереси. 3. Сформована зрозуміла політика та процедура вирішення
конфліктних ситуацій.

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

Слабкі сторони: 1. У ЗВО не сформована психологічна служба та не залучений жодний психолог. Даний факт фігурує
як перепона на шляху до внутрішнього забезпечення якості ОНП у контексті задоволення потреб здобувачів, таких
як: забезпечення інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів, що навчаються за ОНП
«Менеджмент» . Рекомендації: 1. З метою внутрішнього забезпечення якості ОНП щодо задоволення потреб
здобувачів ОНП «Менеджмент (зокрема: забезпечення інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів) під час її реалізації, а також з метою збереження анонімності під час звернення, ЕГ рекомендує
адміністрації ЗВО та гаранту ОНП залучити до діяльності психолога, або забезпечити створення Психологічної
служби КНУ.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявність фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідного навчально-методичне забезпечення ОНП та
безпечність освітнього середовища дозволяє ЕГ відзначити потужне матеріально-технічне забезпечення для
успішної реалізації ОНП «Менеджмент» та узгодженість за підкритеріями 7.1-7.3 та 7.5-7.6. Зважаючи на недолік за
підкритерієм 7.4, який не є суттєвими, загальна оцінка ОНП за Критерієм 7 встановлена на рівні В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У КНУ процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
відбувається у відповідності до Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ розділ 3, 8, 9 (за
посиланням: https://cutt.ly/aI1v4HT; затверджене 06.02.2020 р.) та Положенням про систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у КНУ затверджено вченою радою КНУ 31.03.2015 за посиланням:
(https://cutt.ly/II1biP6), Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ (за посиланням
https://cutt.ly/XI1bkb0) введеного в дію 7.10.2020). В третьому розділі Положення про організацію освітнього
процесу в КНУ регламентується здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. Положення,
згідно з якими «перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього постійного моніторингу, критерії,
за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються, як у результаті зворотного зв’язку із науково-
педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування
розвитку спеціальностей та потреб суспільства». На кафедрі МіА дотримуються розробленої процедури
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми. Проекти освітніх програм
оприлюднюються для обговорення на сайті (https://cutt.ly/bI1bW6F). ЕГ було надано протоколи засідання кафедри,
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де обговорювались зміни до ОНП за участі стейкхолдерів (https://cutt.ly/JI1bAv3). На підставі представлених ЕГ
документів можна дійти висновку, що на засіданнях кафедри розглядалися пропозиції здобувачів вищої освіти та
роботодавців, які стали основою відповідних змін, як в ОНП «Менеджмент», так й в робочих програмах окремих ОК
(витяги з протоколів розширеного засідання кафедри МіА №7 від 10.02.2020 р та №4від 27.02.2018 р.; та протокол
зустрічі здобувачів ВО та стейкхолдерів (№1 від 27.10.2021 р.).

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.

За ОНП «Менеджмент» з метою перегляду програми та інших процедур забезпечення її якості, здобувачі вищої
освіти залучалися шляхом анкетування, які проводяться ЦЗЯВО (результати анкетування та систематизація
пропозицій до ОНП на сайті https://cutt.ly/XI1bVYK). Анкети здобувачів надані в додаткових документах
(https://cutt.ly/dI1b9NO). Факт анкетування підтверджено при зустрічі із фокус-групою здобувачів ВО. ЕГ зауважень
з боку наукового товариства молодих учених до ОНП «Менеджмент» не виявлено.

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

Роботодавці безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОНП. Факти такої співпраці було
підтверджено, як документами, наданими КНУ ЕГ, так і під час спілкування з фокус-групою роботодавців.
Пропозиції щодо удосконалення ОНП додано ФК4 щодо універсальних навичок дослідника (пропозиції професора
Васильціва Т.Г. Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України), Змінено ФК7(Здатність
використовувати процес формулювання та балансування системи стратегій відповідно до внутрішніх та зовнішніх
можливостей розвитку організації в досягненні цілей) пропозиції к.е.н. Фабрики І.В. (АТ «Ощадбанк»);
запропоновано включення до вибіркового блоку дисциплін професійної підготовки дисципліни «Стратегія
життєздатності підприємств промисловості» ( на основі пропозицій роботодавця ПРАТ «ІНГЗК», проф. Васильціва
Т.Г., к.е.н. Фабрики І.В., здобувача Марченка В.В.). Також пропозиції роботодавців враховуються й при перегляді
змісту окремих освітніх компонентів ОНП. ЕГ констатує активне залучення роботодавців до перегляду змісту ОНП
«Менеджмент» та вдосконалення її окремих компонентів.

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

В першу чергу процес збору інформації про кар’єрний шлях випускників в КНУ відбувається через постійну
комунікацію з кафедрою, керівництвом факультету та відділом аспірантури та докторантури. Гарантом
представлена інформація ЕГ про випускників кафедри по аспірантурі за старими нормативами (
https://cutt.ly/ZI1nxnX). Оскільки це перший випуск ОНП третього рівня (доктор філософії) вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент, то варто звернути увагу на збирання та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху та траєкторій працевлаштування випускників усіх рівнів навчання (https://cutt.ly/yI1nY9T). Позитивною
практикою є співпраця з випускниками КНУ в якості роботодавців, що підвищує практичне спрямування освітньої
діяльності. Зокрема на зустрічі 6 зі стейкхолдерами були присутні випускники: Фабрика І.В., Турило А.А., Капітула
С.В., що мають наукові здобутки та працюють на інших кафедрах КНУ та інших організаціях.

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

Система забезпечення якості КНУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ
(https://cutt.ly/PI1n9pg), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ
(https://cutt.ly/EI1n6jy), Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук КНУ (https://cutt.ly/kI1mi71) та Положенням про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у КНУ
(https://cutt.ly/aI1mjDG). На основі інформації на офіційному сайті КНУ, відомостей про СО ОНП «Менеджмент», а
також спілкування з різними фокус-групами встановлено, що до процесу та процедур із внутрішнього забезпечення
якості ОНП залучені проректор з наукової роботи Моркун В.С., та проректор за науково-педагогічної та навчальної
роботи Чубаров В.А., центр забезпечення якості віщої освіти, навчально-методичний відділ, відділ аспірантури і
докторантури, гарант і випускова кафедра. Положення не містять особливостей затвердження та моніторингу ОНП.
В процесі зустрічі 2 з’ясовано, що основну координацію ОНП здійснює проректор з науки. Проректор взаємодіє з
гарантами ОНП, проводить методичні семінари, координує акредитаційні процедури у ЗВО. До функцій Центру
забезпечення якості вищої освіти належать: координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої
освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної
доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті. Функції навчально-методичного відділу
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пов’язані з організацією і моніторингом освітнього процесу та здійснення адміністративних перевірок (відповідно до
положення с.17 https://cutt.ly/tI1mETB) якості здійснення основних робочих процесів в рамках реалізації ОНП.
Функціями відділу аспірантури та докторантури є організації навчального процесу на ОН програмах, здійснення
контролю за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та інформування здобувачів ВО. ЕГ дійшла
висновку, що система забезпечення якості освітньої діяльності КНУ в основному спрямована на забезпечення якості
шляхом моніторингу освітнього процесу та контролю узгодженості результатів дій його учасників. Проблемою цієї
системи є відсутність формалізованих процедур, які дозволять отримувати оцінку задоволеності усіх стейкхолдерів
освітнього процесу ЗВО (здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців).

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

На основі аналізу Відомостей СО та інформаційного офіційного сайту КНУ відомо, що ОНП «Менеджмент»
проходить первинну акредитацію, тому можливостей аналізу для врахування зауважень та пропозицій попередніх
акредитацій немає. Під час спілкування з гарантом та на зустрічі 9 з’ясовано, що при акредитації спеціальності 073
Менеджмент за другим (магістерським) рівнем у КНУ було висунуто зауваження про участь здобувачів в НДР.
Гарантом надана інформація про публікації та участь здобувачів ОНП «Менеджмент» в НДР
(https://cutt.ly/SI1mK35).

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

В результаті аналізу відомостей про СО ОНП «Менеджмент» та спілкування з різними фокус-групами встановлено,
що академічна спільнота бере активну участь в забезпеченні якості освітньої програми. На кафедрі МіА КНУ
ведеться регулярна методична робота з оптимізації структури та змісту освітніх компонентів, в якій активно
приймають участь здобувачі вищої освіти та роботодавці. Науково-педагогічні працівники кафедри активно
застосовують на практиці нові методики викладання, що набуває актуальності в умовах вимушеного онлайн
навчання. Викладачами кафедри проводяться відкриті лекції (https://cutt.ly/5I1mMWU). У результаті відбувається
спільне взаємозбагачення педагогічного досвіду всіх учасників за рахунок врахування думок присутніх на відкритій
лекції, знайомство з новими підходами до проведення занять, підвищення зацікавленості здобувачів. На кафедрі
також проводяться наукові семінари, де аналізуються результати НД здобувачів ВО ОНП «Менеджмент».

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Участь здобувачів вищої освіти та роботодавців у регулярному перегляді освітньої програми та інших процедурах
забезпечення її якості. 2. Позитивною практикою є співпраця з випускниками КНУ в якості роботодавців, та
партнерів, що потенційно може підвищити практичну направленість наукових досліджень як здобувачів так і НПП
кафедри.

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

Слабкі сторони: 1. Не дивлячись на те, що в КНУ діють положення, які регламентують процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми, доцільно переглянути та уточнити деякі
позиції Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КНУ (положення 2015р.),
оскільки в положенні не врегульовані позиції проректора з наукової роботи та відділу аспірантури і докторантури
щодо моніторингу і перегляду ОНП. 2. Враховуючи, здебільшого дистанційний характер освітнього процесу на ОНП
та багатоваріантність використання інформаційних платформ для проведення занять (системи Google Classroom та
Moodle), нормативно не вирішеним залишається періодичність та практика моніторингу якості проведення занять
НПП. Рекомендації: 1. Рекомендовано оновити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти у КНУ та врахувати особливості моніторингу якості саме за освітньо-науковими програмами. 2. Враховуючи,
той факт що навчально-методичне забезпечення на одній ОНП представлено на різних платформах, що ускладнює
процедури забезпечення якості освітньої діяльності ЕГ, рекомендовано розглянути можливість переходу до єдиної
платформи.

Рівень відповідності Критерію 8.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, елементи зразковості за підкритеріями 8.2, 8.3,
недолік за підкритерієм 8.5., що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОНП
«Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 8.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу, є чіткими, зрозумілими та
доступними на сайті КНУ у вигляді відповідних положень та нормативно-правових актів, а саме: Статут КНУ,
погодженим конференцією трудового колективу Університету та затверджений наказом Міністра Міністерства
освіти і науки України № 1567 від 16.12.2019р. (https://cutt.ly/2I2AhZP); Положення про організацію освітнього
процесу в КНУ (https://cutt.ly/wI2AkSo); Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук КНУ (https://cutt.ly/gI2AzEj); Положення про організацію освітнього процесу для
аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у КНУ
(https://cutt.ly/9I2Ac0Z); Правила прийому до КНУ у 2021 році; Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та
докторантури (https://cutt.ly/jI2Ab7m); Правила внутрішнього розпорядку КНУ (https://cutt.ly/CI2AmNq) та інші. В
ході інтерв’ювання фокус-руп було встановлено, що всі учасники освітнього процесу за ОНП «Менеджмент» обізнані
в своїх правах та обов'язках і розуміють, де саме розміщена необхідна інформація.

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.

Проект ОНП «Менеджмент», зі слів здобувачів третього рівня вищої освіти, був опублікований на сайті ЗВО з метою
громадського обговорення та отримання відповідних пропозицій. В ході онлайн-зустрічей учасники освітнього
процесу підтвердили власну участь у перегляді, формуванні та внесенні відповідних змін у ОНП «Менеджмент»,
даний факт відображається у результатах анкетування здобувачів (https://cutt.ly/HI2ATPp), рецензіях та анкетах
стейкхолдерів (https://cutt.ly/MI2AUrx), а також в протоколах розширених засіданнях кафедри менеджменту і
адміністрування та дистанційних зустрічей здобувачів зі стейкхолдерами (https://cutt.ly/qI2AOjD). Пропозиції та
зауваження приймаються на юридичну адресу ЗВО (https://cutt.ly/gI2AAzZ), електронну адресу КНУ
(http://www.knu.edu.ua/), кафедри менеджменту і адміністрування (mia@knu.edu.ua) та структурних підрозділів
(https://cutt.ly/dI2AJew). У ході спілкування ЕГ зі стейкхолдерами встановлено, що вони систематично надавали
власні рекомендації (https://cutt.ly/OI2AKKO), які, на їхню думку, сприятимуть удосконаленню освітніх компонентів
та ОНП в цілому. У Відомостях СО ОНП зазначено, що проекти розміщуються на сайті КНУ
(https://cutt.ly/NI2AZd4). З метою підвищення залучення здобувачів та стейкхолдерів до громадського обговорення
та отримання пропозицій, ЕГ, враховуючи автономію ЗВО, рекомендує на сайті кафедри менеджменту і
адміністрування передбачити розміщення інформації про створення нової редакції ОНП.

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

Інформація про ОНП «Менеджмент» (https://cutt.ly/mI2AMer) опублікована на офіційному сайті КНУ у розділі
«Наука» (підрозділ «Аспірантура та докторантура») та сайті кафедри менеджменту і адміністрування
(https://cutt.ly/WI2A9Tp). ОНП «Менеджмент» складається з розділів: галузь використання; нормативна база;
основні положення; структура ОНП; загальні та фахові програмні компетентності; атестація здобувачів
(https://cutt.ly/5I2A14f). Обсяг інформації за даною ОНП є достатнім для інформування зацікавлених сторін та
суспільства, оприлюднена інформація є точною та достовірною.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. У КНУ визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, які покликані регулювати права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу. Дані правила та процедури є доступними у відкритому доступі та їх послідовно
дотримуються під час реалізації ОНП «Менеджмент». 2. Прозорість і публічність діяльності ЗВО викликає
необхідний рівень довіри від стейкхолдерів та суспільства.

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

Слабкі сторони: 1. На сайті кафедри менеджменту і адміністрування КНУ не передбачено розділу / підрозділу, в
якому оприлюднюється інформація щодо оновлення ОНП «Менеджмент» та результати громадського обговорення.
Рекомендації: 1. Враховуючи автономію ЗВО, рекомендуємо з метою публічності та прозорості процесу оновлення
ОНП «Менеджмент», підвищення залучення здобувачів ВО та стейкхолдерів до громадського обговорення та
отримання пропозицій, на сайті кафедри менеджменту і адміністрування передбачити розміщення інформації про
створення нової редакції ОНП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на нормативну відповідність ОНП “Менеджмент” за підкритеріями 9.1-9.3 та відсутність слабких сторін,
без ознак інноваційності ЕГ вважає, що за Критерієм 9 ОНП відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Відповідність змісту ОНП «Менеджмент» науковим інтересам здобувачів ВО засвідчує наявність у структурі
освітньої програми таких обов’язкових ОК, як НК1 «Філософія науки та інновацій», НК4 «Управління науковими
проектами та фінансуванням досліджень», НК8 «Теорія економічних систем та їх типологія», НК9 «Сучасні методи
вирішення наукових задач в економіці та менеджменті» та НК10 «Інвестиційно-інноваційний розвиток та
оцінювання ефективності наукових розвиток». Вибіркові ОК ОНП «Менеджмент» також відповідають науковим
інтересам здобувачів ВО та сприяють розвитку наукового світогляду. За результатами зустрічей 1, 4, 9 було
з’ясовано, що (1) здобувач ВО 4-го року навчання Марченко В.В. має тему наукового дослідження «Формування
механізму стратегічного управління інноваційною діяльністю промислових підприємств», якій відповідають такі
ОК: «Економіко-математичне моделювання та оптимізація процесів управління», «Фінансово-економічна безпека:
стратегія та механізми забезпечення» та «Ризикологія в економіці, менеджменті та бізнесі»; (2) здобувач ВО 3-го
року навчання Демченко П.С. має тему наукового дослідження «Управління сталим розвитком залізорудних
підприємств з урахуванням інноваційно-інвестиційної складової», якій які відповідають такі освіті компоненти:
«Економіко-математичне моделювання та оптимізація процесів управління», «Ризикологія в економіці,
менеджменті та бізнесі» та «Фінансово-економічна безпека: стратегія та механізми забезпечення» (відповідно до
звітів здобувачів ВО ОНП «Менеджмент», що додаються як відповідь на запит ЕГ за посиланням:
https://cutt.ly/9ILM5Sa. Також, під час зустрічі 3, науково-педагогічні працівники, що викладають на ОНП
«Менеджмент», враховують теми наукових досліджень здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» під час розроблення /
оновлення робочих програм, силабусів та анотацій, при підготовці до лекційних занять, розробленні завдань до
практичних занять та завдань для самостійної роботи, що можливо за рахунок навчання у малих групах. Здобувачі
вищої освіти ОНП «Менеджмент» (зустріч 4) також підтвердили врахування викладачами їх тем наукових
досліджень у змісті навчальних дисциплін. Щодо оволодіння здобувачами ВО ОНП «Менеджмент» викладацької
компетентності, то в освітній програмі та навчальному плані передбачені обов’язкові ОК: НК 3 «Сучасні методики
викладання та організації занять у вищій школі» та НК 5 «Викладацька практика» обсягом 5 кредитів ЕКТС.

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

В результаті аналізу відомостей про СО ОНП (https://cutt.ly/wI1QeV7) та додаткової інформації наданої гарантом
(https://cutt.ly/EI1QaN5) можна зробити висновок про відповідність наукової діяльності аспірантів напрямам
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дослідження наукових керівників. Так, науковий керівник здобувача 4-го року навчання є Варава Л.М. за напрямом
дослідження здобувача представлено 6 публікацій, зокрема 1 монографія та стаття, що індексується в науково
метричній базі Scopus. За напрямом наукових досліджень здобувача 4 року Фертас Н. науковий керівник за
Афанасьєв Є.В. представив 4 публікації, зокрема 2 входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus. За
напрямом наукових досліджень здобувача 3 року Демченко П.С. науковий керівник за Афанасьєв Є.В. представив 5
наукових публікацій, зокрема 1 входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus і 1 в іноземному
виданні. За напрямом наукових досліджень здобувача 1-го року Усова О.О. науковий керівник Брадул О.М., працює
на іншій кафедрі факультету економіки та управління бізнесом, але за тематикою досліджень відповідає напряму
досліджень здобувача. Представлено 3 публікації, 1 з яких індексується в науково метричній базі Scopus.

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).

КНУ (https://cutt.ly/6I2A5SI) та кафедра менеджменту і адміністрування (розділ «Аспіранту», підрозділ «Апробація
результатів» - https://cutt.ly/QI2Swqs) забезпечують здобувачів можливістю участі у заходах з метою апробації
результатів наукових досліджень Так, у процесі відео-зустрічей зі здобувачами третього рівня вищої освіти,
академічним та адміністративним персоналом та адміністрацією було встановлено, що здобувачі на регулярній
основі залучаються через наукових керівників, раду молодих вчених КНУ (https://cutt.ly/oI2Sfkv) та академічний
персона до написання та публікації наукових статей, доповідей в рамках конференцій та наукових семінарів. На
офіційному сайті ЗВО, у розділі «Наука» (підрозділ «Конкурси, конференції, семінари») розміщено інформацію про
актуальні конференції, форуми, семінари, конкурси наукових робіт, а інформація про гранти і стажування також
розміщується на сайті Ради молодих вчених КНУ (https://cutt.ly/DI2SzA5). Під час інтерв’ювання ЕГ було запевнено,
що здобувачів мають можливість безкоштовно публікуватися у фахових журналах КНУ (https://cutt.ly/eI2SbMY) та
безкоштовно брати участь в конференціях (https://cutt.ly/6I2SEeA), які організовує кафедра (зокрема, брати участь у
Міжнародній інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики»). Крім того, під час
зустрічі, здобувачі переконують, що бібліотекою ЗВО та наукові керівники інформують про наявність доступу до
міжнародних баз даних. Крім того, зі слів гаранта та наукових керівників, аспіранти 3 та 4 року навчання залучалися
до виконання розділів держдоговірних робіт.

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.

КНУ забезпечує можливості долучення здобувачів ВО до міжнародної академічної спільноти через дослідницьку
діяльність наукових керівників на міжнародному рівні. Можливості міжнародної академічної та наукової
мобільності розміщені на сайті КНУ за посиланням: https://cutt.ly/wILNdST. Однак, на ОНП «Менеджмент» не було
фактів міжнародної академічної мобільності здобувачів ВО протягом 2018-2021 рр. Під час зустрічі 4, здобувачі ВО
ОНП «Менеджмент» висловили задоволеність від можливостей міжнародної академічної спільноти, що надається
КНУ. Однак, зазначили, що не брали участь через об’єктивні причини. Здобувачі ВО ОНП «Менеджмент»
представляють свої наукові здобутки через виступи на міжнародних конференціях, які реалізуються в КНУ. Так, на
зустрічі 4 здобувачі Марченко В.В. та Демчено П.С. зазначили, що брали участь як доповідачі на ІII Міжнародній
науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», яка відбулась у
травні 2021 р. на базі КНУ. Матеріали конференції розміщені на сайті кафедри менеджменту і адміністрування КНУ
за посиланням: https://cutt.ly/hILBjg5.

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

У результаті аналізу відомостей про СО ОНП «Менеджмент», аналізі інформації представленої на офіційному сайті
КНУ (https://cutt.ly/pI1QmuL) та підтвердження при зустрічах 4,9 наукові керівники здобувачів, зазвичай, є
керівниками та/або відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт, які виконуються за планом в КНУ. Так
за НДР «Система управління прогресивним розвитком потенціалу підприємства в умовах трансформацій
економічного простору» (державний обліковий номер 0221U105046) виконавцями є як наукові керівники
Афанасьєв Є.В. та Варава Л.М. так і здобувачі Демченко П.С., Фертас Н.; за НДР «Стратегічне управління
функціональним потенціалом промислового підприємства» (державний обліковий номер 0221U106017) керівником
роботи є Варава Л.М., а серед виконавців є здобувач Марченко В.В. Інформація про опубліковані результати
наукових досліджень розміщені на сайті КНУ (https://cutt.ly/COm75d9). Результати НД опубліковані, зокрема, в
міжнародних наукометричних базах. Не менше двох разів на рік оновлюється інформація про публікації науково-
педагогічних працівників у SCOPUS та Web of Science (https://cutt.ly/cOm418q). Вивчення ЕГ змісту НДР та переліку
публікацій дає можливість зробити висновок про релевантність наведеної інформації. Разом з цим виконавцям НДР
варто подумати про практичну апробацію результатів дослідження та підтвердження відповідними актами чи
довідками. Також для розвитку НДР кафедри, гаранту і науковим керівникам варто розглянути можливості
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розширення НДР. Підготувати проекти та взяти участь у конкурсах на міжнародні проекти та проекти, що
фінансуються за кошти ДБ МОН України.

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

У ході експертизи ЕГ встановлено, що КНУ забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів. ЗВО активно популяризує та мотивує всіх учасників освітнього процесу до
дотримання принципів академічної доброчесності. Регулюють ці процеси нормативні документи, котрі розміщені у
вільному доступі на сайті ЗВО у розділі «Загальна інформація» (підрозділ «Нормативна база», підрозділ
«Нормативна база щодо забезпечення якості вищої освіти» - https://cutt.ly/9I2SSsj), зокрема такі як: Положення про
академічну доброчесність у КНУ (https://cutt.ly/UI2SDN9), Кодекс честі викладача (https://cutt.ly/dI2SHdG) та
Кодекс честі здобувача КНУ (https://cutt.ly/GI2SKhD). Позитивною практикою можна вважати розміщення на сайті
кафедри у розділі «Кафедра» (підрозділ «Академічна доброчесність» - https://cutt.ly/qI2SZHG) відеофайлу вебінару
на тему «Академічна доброчесність». Учасники освітнього процесу проінформовані про те, що усі статті, доповіді та
дисертаційні роботи обов'язково перевіряються на наявність плагіату на платформі компанії Strikeplagiarism
(https://strikeplagiarism.com) та компанії «Антиплагіат» (https://unicheck.com). ЕГ був наданий документи, який
містить результати перевірки наукової праці здобувача на платформі Strikeplagiarism (https://cutt.ly/xI2SBhp). Під
час експертизи, здобувачі та наукові керівники запевнили, що при реалізації ОНП «Менеджмент» конфліктних
ситуації або інших проявів порушення академічної доброчесності не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

1. Зміст ОНП «Менеджмент» відповідає науковим інтересам здобувачів ВО, що засвідчує наявність у структурі
освітньої програми як обов’язкових, так й вибіркових освітніх компонентів. 2. Наукова діяльність аспірантів
відповідає напрямам досліджень наукових керівників. 3. У КНУ створено сприятливе освітньо-наукове та
матеріальне середовище для успішної реалізації ОНП “Менеджмент”. Крім того, у ЗВО приділяється значна увага
щодо дотримання академічної доброчесності, що забезпечує можливість здобувачам третього рівня вищої освіти в
повній мірі реалізувати освітню та наукову складову ОНП “Менеджмент”.

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

Слабкі сторони: 1. Низький рівень участі здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» у програмах міжнародної академічної
мобільності. 2. Низький рівень участі наукових керівників та аспірантів у дослідницьких міжнародних проектах,
результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. Рекомендації: 1. Активізувати практику
міжнародної академічної мобільності, яка існує в КНУ, на здобувачів ВО ОНП «Менеджмент». 2. Рекомендуємо
активізувати діяльність щодо залучення здобувачів ВО ОНП «Менеджмент» до міжнародних наукових проектів і
грантів, а також наполегливо і активно сприяти їхній участі у конкурсах наукових робіт.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 10.1, 10.2, 10.3, 10.6 недоліками за підкритеріями 10.4, 10.5, що
не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОНП «Менеджмент» відповідає рівню В за
Критерієм 10.

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

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

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

Пирог Ольга Володимирівна
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Члени експертної групи

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна

Гладка Діана Олександрівна
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