
висновок
акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.04010601,
8. 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» у Криворізькому 

• національному університеті

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу 
Міністерства освіти і науки України № 182-л від 08 лютого 2016 року, експертна комісія у 
складі:

Голова комісії 
Сербов
Микола Г еоргійович

Член комісії 
Гайченко
Віталій Андрійович

- перший проректор Одеського державного екологічного 
університету, кандидат географічних наук, професор 
кафедри гідроекології та водних досліджень

- завідувач кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності Національного університету 
біоресурсів і природокористування Україна, доктор 
біологічних наук, професор

з 16 по 18 лютого 2016 року розглянула подані матеріали і провела експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» державним акредитаційним вимогам 
підготовки бакалаврів з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування», спеціалістів та магістрів зі спеціальності 
7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» (чергова 
акредитація).

Експертна комісія провела наради з ректором, проректором з навчальної роботи 
університету, деканом геолого-екологічного факультету, завідувачем кафедри й науково- 
педагогічними працівниками та співробітниками випускової кафедри екології. На місці 
були оглянуто бібліотеку, гуртожитки, службові, навчальні та лабораторні приміщення.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила достовірність 
інформації, поданої органу ліцензування разом із заявою, а також фактичний стан 
кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення спеціальності 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» та його відповідності вимогам чинного 
законодавства.

При проведенні експертизи комісія керувалась наступними нормативно-правовими 
актами:

1. Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах (затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. №978) зі змінами, внесеними згідно з Постановами 
Кабінету Міністрів України № 1124 від 31.10.2011 р; № 801 від 15.08.2012 р., № 507 від
27.05.2014 р.

2. Державними вимогами до акредитації напряму п\) 
навчального закладу (наказ Міністерства освіти і/рау і̂ 
13.06.2012 р. №689).

отовки, спеціальності вищого 
оді та спорту України від
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3. Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (затверджені 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №847) у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р. № 1377.

4. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 «Про 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», із змінами та доповненнями, 
внесеними згідно з Постановами КМ № 849 від 10.08.2011 р., № 865 від 10.08.2011 р., 
№ 1124 від 31.10.2011 р., №801 від 15.08.2012 р., № 233 від 05.04.2014 р.

5. Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2014 р. № 711 «Про 
затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах України 
І-ІУ рівня акредитації».

6. Державними будівельними нормами України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди 
навчальних закладів», затвердженими наказом Державного комітету України у справах 
містобудування і архітектури від 27 червня № 117.

У підсумку перевірки і оцінювання матеріалів експерти констатують наступне:

1. Відповідність освітньої діяльності державним вимогам
ДВНЗ «Криворізький національний університет» є правонаступником Криворізького 

гірничорудного інституту, який був заснований 1922 року. Університет створений на 
підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року №280 шляхом 
злиття Криворізького технічного університету та Криворізького державного педагогічного 
університету, виділення Криворізького економічного інституту зі складу Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 
ім. В. Гетьмана» та приєднання до Криворізького державного університету. До 
університету також приєдналися ДП «Науково-дослідний гірничорудний інститут» та 
ДП «Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній 
промисловості». Указом Президента України №599/2011 від 24 травня 2011 року 
університету надано статус Національного. ДВНЗ «КНУ» тричі акредитований за IV 
рівнем.

Керівник університету -  Ступнік Микола Іванович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 50027 м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, тел.: (056) 409-06-06, (0564) 92- 

00-65, факс: (0564) 74-52-57, (0564) 74-51-98.
Форма власності -  державна, рівень акредитації -  IV.
До складу університету входять такі структурні підрозділи: три навчально-наукові 

інститути (Криворізький педагогічний інститут, Криворізький металургійний інститут та 
Криворізький економічний інститут), два науково-дослідні інститути (Науково-дослідний 
інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості та 
Науково-дослідний гірничорудний інститут), 22 факультети, 87 кафедр (з них 65 
випускових), науково-дослідна частина та наукова бібліотека. До складу ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» як- відокремлені структурні підрозділи входять 
такі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: шість коледжів (Автотранспортний, 
Гірничий, Гірничо-електромеханічний, Інгулецький, Індустріальний, Політехнічний) та 
два педагогічних училища (Жовтоводське та Нікопольське).

Університет має ліцензію (від 29.10.2014 р. серії АЕ № 527440) на здійснення 
освітньої діяльності з 65 спеціальностей за 48 напрямами. В університеті навчається 12576 
студентів, із них 7750 осіб -  за денною формою навчання і 4826 осіб -  за заочною формою 
навчання. Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 1015 осіб 
професорсько-викладацького складу, у тому числі 92 доктори наук (9,1%) і 585 кандидатів 
наук (57,6%). Із 40 наукових спеціальностей відкрито аспірантуру, а з 10 -  докторантуру. 
Університет має три спеціалізовані вчені ради для^ахисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеню кандидата чи доктора наутз^ш^^рЦеціальностей.
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Фонди бібліотеки університету налічують понад 1739600 примірників навчальної, 

наукової та художньої літератури. Бібліотека має 19 читальних залів на 887 посадкових 
місць. З 2006 року у бібліотеці впроваджена мережева система обслуговування науковців. 
Науково-педагогічний персонал університету отримує необхідну інформацію відповідно 
до читацьких запитів із періодичних видань, наукових видань електронною поштою 
безпосередньо на електронні адреси кафедр. Парк персональних комп’ютерів, до якого 
входять 95 комп’ютерних класів, постійно оновлюється і поповнюється. Він 
використовується в навчальному процесі не тільки на спеціальних, але й на загально- 
технічних та гуманітарних кафедрах. Загальна кількість комп’ютерів в університеті 
складає 1242 одиниці. У навчальному процесі задіяні тільки сучасні комп’ютери, що 
підключені до Іпїетеї:. Насиченість навчального процесу комп’ютерами складає 14,2 
комп’ютерів на 100 студентів денної форми навчання.

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» на кафедрі екології готують 
фахівців за напрямом підготовки бакалавр 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування», спеціаліст та магістр зі спеціальності 
7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» відповідно до 
вищезазначеної ліцензії та сертифікату від 29.10.2014 р. серії АЕ № 527440.

Контингент студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр складає 149 осіб, з 
них 112 осіб -  на денній формі навчання і 37 осіб -  на заочній.

Контингент студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст складає 171 
особу, з них 77 осіб -  на денній формі навчання і 94 особи -  на заочній.

Контингент студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр складає 60 осіб, з 
них 36 осіб -  на денній формі навчання і 24 особи -  на заочній.

Висновок: Перевіривши наявність та достовірність документів, що забезпечують
правові основи діяльності ДВНЗ «Криворізький національний університет», експертна 
комісія зазначає, що він є сучасним вищим навчальним закладом, який має необхідну 
матеріально-технічну базу та відповідний науково-педагогічний потенціал для підготовки 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму та спеціальності, що акредитуються; 
здійснення освітньої діяльності відбувається згідно з сучасними освітніми вимогами та у 
межах ліцензії.

2. Наявність основних засновницьких документів
Експертна комісія перевірила оригінали наданих документів і констатувала 

наявність у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний 
університет» таких засновницьких документів:

- Статут, затверджений Міністерством освіти і науки України 6 травня 2009 року та 
зареєстрований 6 червня 2013 року № 12271050014012692;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 28.07.2007 р., серія ААА 
№ 498443, ідентифікаційний код 37664469 (зареєстровано виконавчим комітетом 
Криворізької міської ради від 28.07.2007р.);

- довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України 
від 12.06.2007 р. АБ № 444853;

- Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 527440 від 29.10.2014р. 
(термін дії до 01.07.2016 р.);

- Сертифікати про акредитацію напряму та спеціальності: серія НД-ІІ 0450223 від 25 
травня 2011 р.; серія НД-ІІІ 0450247 від 25 травня 2011 р.у серія НД-ІУ 0450306 від 25 
травня 2011 р.
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Висновок: Документи, подані в акредитаційній справі ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», є достовірними. За комплектністю та змістом дають змогу 
отримати уявлення про організацію підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалістів і 
магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» галузі знань 0401 “Природничі науки”.

3. Формування контингенту студентів
Важливим напрямом діяльності Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет», окремих факультетів та спеціальних 
випускових кафедр є профорієнтаційна робота серед випускників навчальних закладів 
системи середньої освіти, технікумів, коледжів, працюючої молоді. Система 
профорієнтаційної та рекламної роботи структурних підрозділів ДВНЗ «КНУ» базується на 
щорічних планах, які розроблюються кафедрами та факультетами університету і 
розглядаються ректоратом та Вченою радою. Науково-педагогічні працівники кафедр та 
співробітники підготовчого відділення університету проводять цю роботу безпосередньо 
та особисто у школах, ліцеях, навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації шляхом 
розсилання профорієнтаційних матеріалів до районних, міських та обласних відділів 
освіти, регіональних державних управлінь екології та природних ресурсів, обласних 
управлінь Державного агентства України з водних ресурсів, Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних 
адміністрацій, виступів вчених на радіо, по телебаченню, у пресі, на підготовчих курсах. В 
університеті також організуються «Дні відкритих дверей». Провідні вчені цілої низки 
випускових кафедр університету беруть участь у роботі Малої екологічної академії для 
школярів.

Сьогодні науково-педагогічні працівники та співробітники навчальних підрозділів 
університету щорічно проводять профорієнтаційну та рекламну роботу майже у 125 
загальноосвітніх закладах м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Щорічний контингент 
учнів випускних 11-х класів цих шкіл складає понад 2500 чоловік.

Державне замовлення на підготовку бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалістів 
і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» за період 2011-2015 рр. за денною та заочною формами було виконано у 
повному обсязі. Загальні показники прийому за звітний період наведені у табл. 1.

Наведені дані свідчать, що за звітний період прийом на підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеню бакалавра за денною формою навчання складав лише 16,8-25,2% від 
ліцензійного обсягу, за заочною формою навчання -  2,5-7,8%.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зазначений показник коливається на 
рівні 10-28% для денної форми навчання та 8,0-50% для заочної форми навчання.

Використання ліцензійних обсягів підготовки здобувачів вищої освіти ступеню 
магістра за звітний період становлять для денної форми навчання від 33,3 до 92,0%, для 
заочної форми навчання -25,0-100%.

Контингент студентів, які станом на лютий 2016 року здобувають вищу освіту 
ступеню бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з напряму і 
спеціальності, що акредитується становить:

- контингент студентів ступеню бакалавра складає 149 осіб, з них 112 осіб -  за 
денною формою навчання (26,2% ліцензійного ^0сягу) і 37 осіб -  за заочною 
формою навчання (7,5% ліцензійного обсягу);
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- контингент студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст складає 23 
особи, з них 8 осіб -  за денною формою навчання (9,6% ліцензійного обсягу) і 15 
осіб -  за заочною формою навчання (19,5% ліцензійного обсягу);

- контингент студентів ступеню магістра складає 39 осіб, з них 24 особи -  за 
денною формою навчання (100% ліцензійного обсягу) і 15 осіб -  за заочною 
формою навчання (93,8% ліцензійного обсягу).

5

Таблиця 1

Показники прийому бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання 
напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування», спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона

Прийом на підготовку Роки прийому
2011 2012 2013 2014 2015

бакалавр
Ліцензовані
обсяги

денна 107 107 107 107 107
заочна 127 127 127 127 127

Показники
прийому

всього, в т.ч. 35 37 24 32 21
денна 26 27 18 23 18

держзамов. 15 14 15 15 15
заочна 9 10 6 9 3

держзамов. 3 8 5 5 3
спеціаліст

Ліцензовані
обсяги

денна 83 83 83 83 83
заочна 87 87 87 87 87

Показники
прийому

всього, в т.ч. 65 37 зо 24 15
денна 23 14 16 16 8

держзамов. 12 13 10 14 7
заочна 42 23 14 8 7

держзамов. 2 1 2 0 1
магістр

Ліцензовані
обсяги

денна 12 12 12 12 12
заочна 8 8 8 8 8

Показники
прийому

всього, в т.ч. 19 9 12 13 7
денна 11 4 9 7 5

держзамов. 6 4 4 5 4
заочна 8 5 3 6 2

держзамов. 0 2 0 0 0

Під час проведення акредитаційної експертизи комісією була проведена вибіркова 
перевірка матеріалів приймальної комісії ДВНЗ «КНУ» за 2014-2015 роки щодо організації 
прийому документів, формування особових справ та робота з ЄДЕБО для вступників 
денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування», спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища». Під час перевірки було встановлено таке:

- документація приймальної комісії університету ведеться у відповідності зі 
встановленою процедурою та повністю відповідає вимогам чинного законодавства і 
нормативній базі МОН України. Журнали реєстрації вступників відповідають матеріалам 
особових справ; /  А
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- особові справи бакалаврів і магістрів відповідають встановленим вимогам 
оформлення зазначеної документації та налічують весь перелік обов’язкових документів;

- програми вступних випробувань, конкурсні завдання для проведення відбору 
вступників та програма підготовки магістра повністю відповідають вимогам чинного 
законодавства.

Висновок: Експертна комісія зазначає, що у Державному вищому навчальному 
закладі «Криворізький національний університет» проводиться необхідна 
профорієнтаційна та рекламна робота. Формування контингенту бакалаврів напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» відбувається в межах ліцензійних 
обсягів підготовки. Під час проведення вибіркової перевірки документації приймальної 
комісії ДВНЗ «КНУ» порушень не виявлено.

Експертна комісія звертає увагу на низькі показники прийому студентів денної та 
заочної форм навчання ступеню бакалавра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 
на необхідність посилення профорієнтаційної роботи з метою більш повного заповнення 
ліцензійних обсягів підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціалістів зі 
спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Добір та підготовка науково-педагогічних кадрів у ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» здійснюється на системній основі згідно з чинним 
законодавством України: Законом України «Про вищу освіту», нормативними та 
інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, «Положенням про 
порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у 
загальнодержавній власності» (затверджене наказом Міністерства освіти України від 
5 серпня 1993 р. №293 та інструктивного листа від 19.11.1993 р. №1/9-89 (про механізм 
виконання цього наказу) в тій частині, що не суперечить Закону України «Про вищу 
освіту».

Навчально-виховний процес з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 
спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» здійснює випускова кафедра екології.

Кафедру екології очолює доктор медичних наук, доцент Анатолій Миколайович 
Бондаренко. Загальний стаж науково-педагогічної роботи більше 16 років. Базова освіта 
завідувача випускової кафедри -  лікувщіьна справа, докторська дисертація захищена зі 
спеціальності 14.01.13 -  інфекційні хвороби: Експертна комісія підкреслює, що завідувач 
випускової кафедри:

- доцент по кафедрі екології (атестат серія ДД №004638 від 26.09.2012р.);
- у 2015 році пройшов довгострокове стажування загальним обсягом 144 години на 

базі кафедри екології Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет», керівник стажування завідувач кафедри екології, д.б.н., проф. Еорова А.І., 
тематика «Організація освітнього процесу з підготовки фахівців екологічного спрямування 
у ДВНЗ «НГУ», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище, 
оцінка впливу техногенного забруднення атмосферного повітря»;

- за період 2011-2015 рр. опублікував 26 наукових статей екологічного спрямування, у 
т.ч 6 у фахових виданнях та 4 у провідних міжнародни^жу^налах;

- у 2011 році під загальним керівншпи^мЖ/А^Г Бондаренка виданий навчальний
Голова комісії /  М.Г. Сербов
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посібник «Екологічний практикум» (практична підготовка екологів в ДВНЗ «КНУ»).

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія також керувалась Постановою 
КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 в частині визначення галузей знань та спеціальностей, 
за якими проводиться захист дисертацій наукових ступенів кандидата і доктора наук: 
«фаховими» та «профільними» для кафедри екології є відповідно наявність наукового 
ступеню чи вченого звання з галузей науки, групи спеціальностей, якими є біологічні, 
сільськогосподарські та медичні. Відповідно до «Екології», як галузі науки та групи 
спеціальностей та спеціальності - відноситься саме «Медична» галузь науки, галузь знань -  
«Охорона здоров'я» та спеціальність «Медицина». Це повністю відповідає вимогам 
чинного законодавства та нормативній базі у сфері науки та освіти України, та робить 
відповідними до фаху «Екологія» науковців та науково-педагогічних працівників, які 
мають «Медичну» освіту, наукові ступені та/або наукові звання у галузі «Медицина».

До складу науково-педагогічних працівників випускової кафедри екології входить 
7 викладачів, всі вони працюють за основним місцем роботи, з них: доктор медичних наук — 
1 (14%); доцентів і кандидатів технічних наук -  2 (28%); кандидатів біологічних наук, 
доцентів -  2 (28%) Наукові ступені і вчені звання мають 72% викладачів випускової 
кафедри. Осіб пенсійного віку з числа науково-педагогічних працівників випускової 
кафедри -  19,5%.

Вибіркова перевірка особових справ науково-педагогічних працівників різних кафедр 
університету, які за даними акредитаційної справи ДВНЗ «КНУ» забезпечують підготовку 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів з напряму та спеціальності, що акредитуються, 
підтвердила їх науково-педагогічну кваліфікацію, наявність розроблених навчально- 
методичних матеріалів екологічного спрямування, наукових публікацій.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації викладацького складу випускової кафедри 
екології здійснюється в основному через мережу вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня 
акредитації Дніпропетровського регіону, науково-дослідні інститути регіону, які входять 
до складу НАН України, регіональні структурні підрозділи Міністерства екології та 
природних ресурсів України.

За даною системою перепідготовки і підвищення кваліфікації проходять 100 % 
викладацького складу. За попередній 5-річний період (2011-2015 роки) затверджені 
загальноуніверситетські плани підвищення кваліфікації виконані науково-педагогічними 
працівниками випускової кафедри екології на 100 %.

Друга форма перепідготовки і підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників -  це участь в науково-практичних конференціях регіонального, державного та 
міжнародного рівнів, у яких беруть участь 100 % викладацького складу випускової 
кафедри екології ДВНЗ «КНУ».

Принцип високоякісної підготовки фахівців у Державному вищому навчальному 
закладі «Криворізький національний університет» забезпечується, насамперед, 
формуванням власної школи кадрів. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється 
не тільки через аспірантуру ДВНЗ «КНУ», але й шляхом підготовки кандидатів та докторів 
в інших провідних вищих навчальних закладах МОН України та наукових установах 
Національної академії наук України. Зараз серед науково-педагогічних працівників 
випускової кафедри екології в аспірантурі (або закінчують підготовку кандидатських 
дисертацій в якості здобувачів) дві особи. За останні п’ять років науково-педагогічними 
працівниками випускової кафедри екології ДВНЗ «КНУ» були захищені дві кандидатських 
дисертації.

Всього до підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» залучено 31 науково- 
педагогічний працівник з 19 кафедр університет^, сбред шість завідувачів кафедр. У
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складі викладачів: докторів наук, професорів -  7 (23%); кандидатів наук, доцентів -  19 
(62%). Базова освіта 100% викладачів відповідає профілю дисциплін, що викладаються.

Викладання лекційних годин дисциплін соціально-гуманітарного циклу (всього 108 
лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною базовою вищою освітою: 83% 
лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та 
вченими званнями, з них 100 % працюють у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» за Основним місцем роботи.

Викладання лекційних годин дисциплін фундаментального циклу (всього 610 
лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 88% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують 20% лекційних годин зазначеного циклу.

Викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану (всього 858 
лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 94% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують 13% лекційних годин зазначеного циклу.

Навчальний процес з підготовки фахівців-зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та 
охорона навколишнього середовища» забезпечують 10 викладачів з п’яти кафедр 
університету. У складі викладачів: докторів наук, професорів -  3 (30%); кандидатів наук, 
доцентів -  7 (70%).

Викладання лекційних годин дисциплін соціально-гуманітарного циклу (всього 54 
лекційні години) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи.

Викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану (всього 180 
лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують 40% лекційних годин зазначеного циклу.

Навчальний процес з підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» ступеню магістра забезпечують 13 
викладачів з семи кафедр університету. У складі викладачів: докторів наук, професорів -  5 
(39%); кандидатів наук, доцентів -  8 (61%). Базова освіта 100% викладачів відповідає 
профілю дисциплін, що викладаються.

Викладання лекційних годин дисциплін соціально-гуманітарного циклу (всього 42 
лекційні години) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з'науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100 % працюють у ДВЕ13 «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують 14% лекційних годин зазначеного циклу.

Викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану (всього 240 
лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенюми та вченими званнями, 
з них 100% працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Доктори наук забезпечують 43% лекційних годин зазначеного циклу.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісією встановлені наступні 
порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг: /7

- асистент випускової кафедри екології Єфім^нко) ВЛ^у Ж15/2016 навчальному році 
виконує лекційне навантаження обсягом 26
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- за науково-педагогічними працівниками випускової кафедри доц. Пайовою С.М. та 
ст.викладачем Нестор О.О. закріплене лекційне навантаження, яке перевищує граничну 
річну норму в 250 годин (297 год. та 280 год. відповідно);

- встановлені випадки перевищення загальної кількості навчальних дисциплін, які 
закріплені на навчальний рік за окремими викладачами (доц. Панова С.М. -  6 дисциплін, 
ст.викл. Нестор О.О. -  6 дисциплін, ст.викл. Долина О.О. -  7 дисциплін, доц. Кірієнко С.М. 
-  8 дисциплін, доц. Гацький А.К. -  6 дисциплін).

Висновок: Науково-педагогічний склад кафедр Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет», який здійснює підготовку бакалаврів 
напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» в цілому здатний забезпечувати 
навчально-методичну, наукову і виховну роботу на належному рівні. Кадровий склад 
випускової кафедри достатньо збалансований, завідувач випускової кафедри -  доктор 
наук. Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію шляхом стажувань у 
провідних ВНЗ та наукових установах за фахом.

Експертна комісія зазначає, що необхідно посилити роботу по розширенню географії 
навчальних закладів і наукових установ України та зарубіжжя, в яких науково-педагогічні 
працівники випускової кафедри проходять стажування, а також звернути увагу на 
відповідність деяких програм підвищення кваліфікації навчальним дисциплінам, які 
викладаються науково-педагогічними працівниками.

Експертна комісія вважає за необхідне звернути увагу на негайне виправлення 
встановлених порушень Ліцензійних умов, пов’язаних з відповідністю базової вищої 
освіти, з розподілом навчального навантаження за окремими науково-педагогічними 
працівниками, закріпленням викладання теоретичних курсів за асистентом.

5. Науково-дослідницька діяльність та міжнародні освітні зв'язки
5.1 Наукова робота

Наукова діяльність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» є невід’ємною 
складовою освітньої діяльності, що організовується, здійснюється і фінансується згідно з 
вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» та Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності 
у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наукові дослідження 
виконуються творчими колективами кафедр, проблемних, галузевих, академічних 
наукових лабораторій, структурних підрозділів, які організовують виконання досліджень, 
здійснюють експериментальне і дослідне виробництво, інформаційне, патентне, 
метрологічне та інше забезпечення якісного виконання робіт. Учені університету в тісній 
співдружності з інженерно-технічними працівниками підприємств, науковцями проектних 
та науково-дослідних інститутів вирішують важливі народногосподарські проблеми. До 
наукових об’єктів, що становлять національне надбання нашої держави, віднесена 
«Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею Криворізького 
національного університету» (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. 
№ 73).

Науково-дослідна робота випускової кафедри екології проводиться в рамках 
навчально-дослідної діяльності викладачів кафедри та студентів з пріоритетних напрямів 
розвитку геолого-екологічного факультету ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». л

Основним напрямком досліджень наукото-педарпщіих працівників випускової 
кафедри є подальший розвиток наукового Е0ш™^йЕіюлбго-технологічні аспекти сталого
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розвитку регіону Кривбаса», засновником якої був академік Академії гірничих наук, 
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки д-р технічних наук, проф. Ю. Г. Вілкул, 
спрямованого на комплексні питання з екологізації регіонального розвитку, вивчення 
еколого-технологічних проблем сучасних підходів в гірничорудну промисловість.

Так, виконується робота з розробки способів задерніння і озеленення курних 
поверхонь відвалів розкривних порід; відновлення біологічного різноманіття територій, 
порушених у ’процесі видобутку корисних копалин; розробка способів і засобів 
пилогазоподавлення у кар’єрах та ін.

Кафедрою екології у 2013-2015рр за рахунок коштів держбюджету та госпдоговірної 
тематики проводилися науково-дослідні роботи:

«Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії 
полів напружено-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих 
виробок і штучних підземних споруд» (№ держреєстрації 011411003776с; спільно з 
кафедрою підземної розробки родовищ корисних копалин).

НДР № 15-894-11 «Експериментальні дослідження способів задерніння і озеленення 
фітоценозами курних поверхонь відвалів розкривних порід «Ганнівського і 
Першотравневого кар’єрів і хвостосховищ в умовах ПАТ «ПівнГЗК»».

В рамках кафедральної ініціативної тематики проводились наукові дослідження 
щодо визначення концентрацій забруднюючих речовин (пилу та шкідливих газів) на межі 
санітарно-захисної зони від кар’єрів після проведення масових вибухів з метою 
встановлення їх негативного впливу на довкілля (Розробка способів і засобів 
пилогазоподавлення у кар’єрах, попередження забруднення шкідливими викидами повітря 
робочих зон і атмосферного повітря у житлових масивах, покращення санітарно- 
гігієнічних умов проживання населення та умов праці гірників).

Проведено геолого-економічну оцінку запасів залізистих кварцитів саксаганської 
світи Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ («Геолого-економічна 
переоцінка запасів Горішнє-Плавнинського та Лавриківського родовищ залізистих 
кварцитів (з розробкою техніко-економічного обґрунтування на списання забалансових 
запасів покладів К233, К232 та скельних порід (амфіболітів та гранітів) з балансу ВАТ 
«Полтавський ГЗК»).

З ініциативи кафедри задля попередження забруднення міського середовища 
важкими металами спільно з міською адміністрацією впроваджена програма утилізації 
використаних елементів живлення.

За результатом НДР співробітникими кафедри опубліковано:
монографій - 5, навчальний посібник - 1, близько 150 статей та 60 тез доповідей на 18 

Міжнародних та Всеукрїнських наукових конференція та семінарах.
отримано 8 деклараційних патентів та патентів на корисні моделі зокрема:

1. Деклараційний патент України на корисну модель «Сепаратор для вилучення 
магнітного пилу». Заявка від 23.03.14. Автори Мулявко В.І., Кіріченко А.М, Панова С.М.. 
Шифр МКНВ 03С1/12.

2. Деклараційний патент України на корисну модель «Скрубер для вилучення 
магнітного пилу». Заявка від 23.12.13. Автори Мулявко В.І., Мулявко Д.С., Кіріченко А.М., 
Панова С.М.

3. Патент на корисну модель ВОІД 49/00 від 10.04.2013 «Скрубер для вловлювання 
залізовмісного пилу» Автори Мулявко В.І., Мулявко Д.С., Кіріченко А.М., Панова С.М..

4. Деклараційний патент України на корисну модель «Скрубер для вловлювання
пилу, який вміщує з’єднання заліза». Заявка від 28.05.2012. Автори Мулявко В.І., 
Кіріченко А. М., Панова С.М. /7

Результати НДР впровадженні впроваджені на ПА^к«Свраз Суха Балка» та ВАТ 
«Полтавський ГЗК», а також у навчальний пррп^с ти^ж ладанн і лекційного матеріалу з
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окремих курсів професійно-орієнтованих дисциплін, складанні методичних вказівок, 
підготовці курсових проектів і конкурсних наукових студентських робіт.

5.2 Науково-дослідницька робота студентів
Науково-дослідницька робота студентів (НДРС) проводиться в рамках наукової 

тематики кафедри з урахуванням тем курсових проектів та кваліфікаційних магістерських 
робіт.

Протягом 2011- 2015 рр. студенти кафедри екології разом з викладачами брали 
участь у трьох Міжнародних та чотирьох Всеукраїнських наукових конференціях. Під 
керівництвом викладачів кафедри екології студенти беруть активну участь у студентській 
науковій конференції ДВНЗ «Криворізький національний університет», «Сталий розвиток 
промисловості та суспільства», на якій щорічно заслуховується 3-5 доповідей.

Студенти кафедри беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт. Так, за матеріалами досліджень в збірниках наукових праць Запорізького 
національного університету, Чернівецького національного університету та Київського 
національного університету харчової промисловості, були опубліковані 13 студентських 
робіт.

На щорічному конкурсі, який проводить Управління екології 
Криворізького міськвиконкому з 2011 року переможцями стали двоє студентів (дипломи І 
ступеню), диплом II ступеню -  1 студент та 2 студентів отримували заохочувальні 
дипломи.

Протягом звітного періоду на кафедрі функціонує студентський науковий гурток 
основним завданням якого є підготовка до І та II турів Всеукраїнських студентських 
олімпіад та конкурсів наукових студентських робіт. Щорічно в роботі наукового гуртка 
беруть участь 20-25 студентів.

5.3 Міжнародні освітні та наукові зв'язки
Міжнародні зв’язки кафедри екології на сьогоднішній день розвиваються за такими 

основними напрямами:
-  участь у Міжнародних конференціях;
-  публікації в іноземних виданнях;
-  навчальна робота з іноземними студентами;
-  співробітництво з іноземними організаціями у сфері науково-дослідної 

роботи.
Викладачами та науковцями кафедри опубліковано 5 монографій, 8 патентів, 150 

статей у фахових виданнях та доповідей на наукових конференціях.
За останні роки викладачі кафедри взяли участь у 18 Міжнародних наукових 

конференціях.
В університеті здійснюється навчання іноземних громадян на підготовчому 

відділенні, де викладачі кафедри екології разом з фахівцями кафедри педагогіки та мовної 
підготовки проводять навчання із студентами за профільними предметами.

Висновок: Кафедра екології має у своєму складі висококваліфікованих спеціалістів, 
які постійно займаються педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю з активним 
залученням студентської молоді. Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у 
науковій співпраці з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами, 
підприємствами тощо. Студенти ДВНЗ «КНУ» регулярно беруть участь у студентських 
олімпіадах, що свідчить про високий рівень їх підготовки та відповідний рівень 
кваліфікації викладачів кафедри. /  / )  ^
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Разом з тим, у науковій роботі є істотні резерви, реалізація яких суттєво поліпшить ці 
напрями діяльності. Так, науковці кафедри обмежуються отриманням деклараційних 
патентів і патентів на корисну модель, що обмежує широке впровадження розробок у 
виробництво. Ще недостатньо використовується позабюджетне фінансування наукових 
розробок у вигляді госпдоговорів. НІШ кафедри не беруть участь у конкурсах на здобуття 
міжнародних наукових і науково-технічних грантів. Маючи значний потенціал кафедра 
недостатньо готує до друку новітні підручники і навчальні посібники. Потребує 
поліпшення підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з 
екології. Акредитаційна комісія відзначає необхідність ширшого залучення НПП кафедри 
та магістрантів до участі в Міжнародних наукових конференціях, з’їздах тощо. 
Міжнародна діяльності кафедри потребує активізації роботи щодо пошуку навчальних 
грантів та партнерів для отримання студентами подвійних дипломів про вищу освіту.

6. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

В акредитаційній справі наведено необхідну інформацію про забезпеченість 
підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування», спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 
8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» робочими навчальними 
програмами. Забезпеченість ними навчального процесу становить 100%, переважна 
більшість зазначеної документації -  власні розробки кафедри ДВНЗ «КНУ».

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» розроблено та розглянуто на 
Вченій раді університету від 29 серпня 2014 року (протокол №1) «Систему управління та 
якості освіти», що забезпечує високоякісну підготовку компетентних фахівців; 
«Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» від 24 лютого 2015 року. Також розроблено, схвалено Вченою радою 
університету від 25 листопада 2014 року (протокол №3) «Порядок оцінювання знань 
студентів» і схему контролю якості навчального процесу та підготовки фахівців. Зокрема, 
розглянуто загальні положення, основні принципи організації поточного та підсумкового 
контролю, організацію поточного контролю, організацію підсумкового семестрового 
контролю та порядок ліквідації академічної заборгованості.

Випусковою та спеціальними кафедрами геолого-екологічного факультету ДВНЗ 
«КНУ» створена електронна база даних, що містить лекційні матеріали, матеріали до 
самостійної роботи, нормативну документацію, необхідну для виконання курсових 
проектів, а також для проведення наукових досліджень. Студентам надана можливість 
вільного доступу до електронної бази даних, а також до існуючих сучасних комп’ютерних 
програм. Студенти мають доступ до мережі Інтернет і користуються цією можливістю 
безкоштовно.

Практична підготовка фахівців екологічного спрямування всіх освітніх рівнів в ДВНЗ 
«КНУ» здійснюється з використанням власної матеріально-технічної бази, бази науково- 
навчальних лабораторій кафедр геолого-екологічного факультету. Під час практичної 
підготовки студентів активно використовується матеріально-технічна база цілої низки 
регіональних структурних підрозділів Національної академії наук України, Міністерства 
екології та природних ресурсів України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а 
також багатьох інших організацій та установ різних форм власності, переважна більшість 
яких розташовані в м. Кривий Ріг та Дніпропетровській області. Між ДВНЗ «КНУ» та 
зазначеними установами і підприємствами підписані відповідні довгострокові угоди, які 
забезпечують студентів місцями науково-виробничих і переддипломних практик, а також 
надають можливість студентам вирішення питань ішадевдаштування після закінчення 
навчання в університеті. Створенопаспортизотаї^ітдгібгбаз практик.
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Всі категорії практик повністю забезпечені відповідними методичними та 
нормативними документами, які в обов’язковому порядку проходять встановлену 
процедуру погодження та затверджуються на засіданнях методичних рад (університету або 
факультету).

Навчальним планом для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» передбачені курсові 
роботи та проекти: «Загальна екологія» (2 семестр),, «Біологія» (4 семестр),
«Метеорологія та кліматологія» (5 семестр), «Економіка природокористування» (6 
семестр) «Екологічна експертиза» (7 семестр), «Моніторинг довкілля» (6 семестр), 
«Моделювання та прогнозування стану довкілля» (8 семестр), «Рекультивація земної 
поверхні» (8 семестр). Відповідно до навчальних планів студенти спеціальності 
7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» виконують такі 
курсові роботи та проекти: «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» (1 
семестр), «Проектування та експлуатація очисних споруд та пристроїв» (1 семестр).

Підсумкова державна атестація випускників, яка проводиться у формі складання 
державного іспиту (бакалаври), захисту дипломного проекту (спеціалісти) і наукової 
магістерської роботи, повністю забезпечена методичними вказівками та іншими 
навчально-методичними та нормативними матеріалами.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів екологічного спрямування 
здійснюється відповідно до ОКХ, ОПП, навчальних планів, та узгоджених ?¥кими робочих 
програм навчальних дисциплін. Співвідношення навчального часу між циклами 
підготовки для різних освітніх рівнів підготовки збалансоване та відповідає нормативним 
показникам. Зміст підготовки відповідає державним вимогам та потребам |Янку праці. 
Підготовка фахівців є безперервною і ступеневою. Забезпеченість навчальними 
програмами складає 100%.

Методичне забезпечення навчальних дисциплін у ДВНЗ «КНУ» і безпосередньо на 
кафедрі екології формується згідно з навчальними планами і методичними комплексами з 
кожної дисципліни, які, зокрема, включають: робочу програму дисципліни; конспекти 
лекцій; плани практичних занять; інструктивно-методичні матеріали щодо проведення 
лабораторних і практичних робіт; інструктивно-методичні матеріали до самостійної 
роботи студентів; тематику і методичні вказівки з виконання курсових робіт; варіанти 
комплексних контрольних робіт для контрольного заміру знань; роздавальний матеріал з 
навчальних дисциплін; підручники, посібники, екзаменаційні білети. Перелік необхідних 
складових методичних комплексів розглядається на засіданнях науково-методичної ради, 
їх наявність та якість контролюється навчально-методичним відділом ДВНЗ «КНУ».

За змістом робочі програми відповідають сучасному стану і перспективам розвитку 
науки і техніки, висвітлюють передові досягнення і тенденції їх розвитку.

Управління і контроль за навчально-виховним процесом у ДВНЗ «КНУ» 
здійснюється відповідно до внутрішнього' нормативного документу «Положення про 
організацію освітнього процесу в ДВНЗ «КНУ». Вчасно розробляються і впроваджуються 
графік навчального процесу та розклад занять, які достатньо ефективно забезпечують 
розподіл лекційного та практичного навантаження, заходи щодо самостійної роботи. На 
сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» розміщено графік навчального 
процесу, розклад занять в академічних групах та розклад занять викладачів.

Навчально-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу становить:
-  програми навчальних дисциплін і робочих навчальних програм -  100%;
-  плани практичних та семінарських занять -  100%;
-  методичні вказівки і тематики контрольних, курсоййх, дипломних робіт -  100%;
-  методичні вказівки щодо проведення д^жавноь^тестації -  100%;
-  методичне забезпечення самостійноі^обрта^удентів (у т.ч. з використанням
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інформаційних технологій) -  100%.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що навчально-методичне забезпечення 
викладання навчальних дисциплін на кафедрах ДВНЗ «КНУ», що здійснюють підготовку 
бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування», спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 
8.04010601 «Екблогія та охорона навколишнього середовища» на випусковій кафедрі 
екології є достатньою і дозволяє забезпечити належний рівень підготовки фахівців. При 
цьому широко використовуються новітні технології навчання та сучасна матеріально- 
технічна база навчальних та науково-навчальних лабораторій випускової та спеціальних 
кафедр екологічного спрямування.

В цілому навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів екологічного спрямування в Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» відповідає встановленим нормативним вимогам. 
Комісія рекомендує постійно оновлювати бібліотечний фонд університету навчальною та 
навчально-методичною літературою, а також фаховими періодичними виданнями.

7. Зміст підготовки фахівців
Експертною комісією встановлено, що для проведення освітньої діяльності ДВНЗ 

«КНУ» має повний комплект нормативної документації для напряму і спеціальностей, що 
акредитуються.

Нормативні та варіативні складові стандартів вищої освіти, у т.ч. засоби діагностики 
якості освіти, розроблені випусковою кафедрою екології з урахуванням специфіки вищого 
навчального закладу. Вищеназвана документація погоджена та затверджена у 
відповідності до встановленої процедури.

Навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів складені на основі 
вимог, затверджених Міністерством освіти і науки України з урахуванням вимог та 
положень, розроблених ОПП та ОКХ. Навчальні плани у відповідності до встановленої 
процедури пройшли погодження на Вченій раді університету та затверджені ректором 
ДВНЗ «КНУ».

Робочі навчальні плани підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціалістів і 
магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього 
середовища»“ максимально наближені до вимог:

- стандартів вищої освіти ДВНЗ «КНУ» (ОПП та ОКХ відповідних освітніх рівнів, 
варіативна частина), затверджених в установленому порядку;

- засобів діагностики якості освіти, затверджених в установленому порядку;
- вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.
Випусковою кафедрою екології розроблено відповідне навчально-методичне

забезпечення. Експертна комісія відмічає, що всі навчальні дисципліни як варіативної, так 
й нормативної частини ОПП, на 100% забезпечені робочими програмами.

Для більш змістовної й ефективної роботи з вдосконалення навчальних планів, 
послідовності і безперервності навчального процесу на геолого-екологічному факультеті 
ДВНЗ «КНУ» працює методична рада, яку очолює декан. До її складу входять завідувачі 
кафедр, провідні науково-педагогічні працівники та представники студентства. Відповідно 
до нормативних вимог рада: розглядає проекти, доповнення та зміни моделі підготовки 
фахівців різних ступенів та освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки, навчальні 
програми та тестові завдання, дає рекомендації щодакіх вдосконалення; розглядає і 
виносить на затвердження методичної ради унщерсите^у робочі навчальні плани напрямів 
та спеціальностей, навчально-методичні пшвю^^Нметодйчні вказівки, конспекти лекцій,
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тощо); визначає концепцію навчально-методичної та науково-методичної роботи 
факультету.

При підготовці фахівців екологічного спрямування всіх освітніх рівнів 
використовується кредитно-трансферна система організації навчального процесу. 
Основним методом викладання і навчання є проведення лекційних, практичних, 
семінарських та лабораторних занять. Оцінювання знань студентів здійснюється протягом 
всього семестру за виконані роботи, заплановані навчальним планом та програмою 
дисциплін за бальною системою. Наприкінці семестру студент отримує інтегральну оцінку 
з дисциплін.

Система контролю знань діє згідно «Положення про організацію навчального 
процесу в ДВНЗ «КНУ», «Положення про модульний контроль знань студентів», 
«Положення про ректорський контроль залишкових знань» та «Положення про державну 
атестацію випускників ДВНЗ «КНУ». Контроль знань студентів здійснюється у наступних 
формах: вхідний контроль; поточний контроль; контроль залишкових знань; підсумковий 
контроль.

Загальний опис факультету, ступенева структура, індивідуальні розділи програми 
навчання, опис індивідуальних розділів програми навчання зведені в Інформаційному 
пакеті геолого-екологічного факультету університету напряму 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальностей 
7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У підготовці фахівців напряму та спеціальності, що акредитуються, беруть участь 10 
кафедр університету, в т.ч. професійно-орієнтовану фахову підготовку забезпечують 
випускова кафедра екології та кафедри геології, рудничної аерології та охорони праці.

Науково-педагогічними працівниками випускової та спеціальних кафедр, які 
забезпечують фахову підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів екологічного 
спрямування тільки за останній п’ятирічний період видано більше 250 наукових та 
навчально-методичних праць, в т.ч. З навчальних посібника з грифом МОН України, 
5 наукових монографій.

Протягом 2014-2015 років науково-педагогічними працівниками випускової та 
спеціальних кафедр екологічного спрямування видано:

- Рудько Г.І., Радованов С.В. Реологія та екологія окислених кварцитів залізорудних 
родовищ Криворізького басейну (наукова монографія, 2014р.);

- Сталеплавильний шлак в сучасному геологічному середовищі. Національна академія 
наук України. Серія: Геологічне середовище антропогенної екосистеми/ Заг. Ред. О.В. 
Плотнікова (наукова монографія, 2015р.);

- Рибчинська О.М., Соловйов Д.М., Чабаненко Д.М. Нереверсні міри складності 
(наукова монографія, 2014р.).

За період 2011-2015 років загальні витрати Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет» на придбання та видання навчальної, 
методичної літератури склали майже один мільйон гривень (2011р. -  174,9 тис.грн.; 
2012 р. -  181,3 тис.грн.; 2013 р. -  253,6 тис.грн.; 2014 р. -  195,9 тис.грн.; 2015р. -  194,6 
тис.грн.).

Активно поширюється гуманізація та екологізація освіти покликана формувати у 
фахівців цілісну картину світу, заохочувати студентів до опанування спадщини 
національної світової культури, здобуття знань з історії, філософії, соціології, права, 
логіки, іноземних мов та ін. Кваліфікований склад викладачів гуманітарних кафедр 
університету допомагає студентам та магістрам орієнтуватись в соціальних проблемах, 
свідомо формувати світогляд. Цьому сприяє і система виховної роботи в ДВНЗ «КНУ», яка 
базується на затвердженій Вченою радою концепції і захсщж, що її реалізують. В процесі 
навчання планується широке використання/аі^вшіх методів, котрі забезпечують
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ефективне моделювання різних ситуацій у виробничих колективах.

Для ілюстрації лекційного матеріалу на кафедрах ДВНЗ «КНУ» використовується 
сучасні інтерактивні методи представлення дидактичного матеріалу, пакети прикладних 
програм для ЕОМ тощо. В структурі факультету інформаційних технологій університету 
створений об’єднаний обчислювальний центр університету.

Всі навчальні дисципліни, які забезпечують підготовку бакалаврів напряму 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 
спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» на 100% забезпечені робочими програмами, які розроблені у 
відповідності до встановлених вимог, пройшли відповідне погодження та затверджені на 
Методичній раді університету. Під час проведення акредитаційної експертизи комісією 
була проведена вибіркова перевірка наявності навчально-методичних комплексів 
дисциплін, яка підтвердила достовірність інформації наведеної в акредитаційній справі 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

За всіма дисциплінами навчального плану надруковані конспекти лекцій та 
підготовлені їх комп’ютерні версії, що дозволяє в майбутньому перейти на дистанційні 
методи їх вивчення. Окрім того, за всіма дисциплінами розроблені методичні вказівки до 
практичних занять та самостійної роботи, виконання курсових проектів. Для виконання 
розрахункових завдань в навчальних аудиторіях є необхідні технічні прилади та 
обладнання.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісією встановлено, що загальне 
забезпечення студентів і науково-педагогічних працівників навчальною та науковою 
літературою здійснює бібліотека університету. Освітньо-виховний процес підготовки 
фахівців всіх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та форм навчання забезпечений 
необхідними інформаційними ресурсами: навчальною літературою (підручниками,
навчальними посібниками, електронною бібліотекою), фаховими періодичними 
виданнями, джерелами Інтернету тощо. Показник забезпеченості студентів підручниками, 
навчальними посібниками, що знаходяться в бібліотеці Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет», відповідає вимогам наказу МОН 
України від 19.01.2006 року за № 26.

Бібліотека, як самостійний структурний підрозділ ДВНЗ «КНУ», розташована в 
окремих приміщеннях загальною площею 5 571 кв.м.

Загальний книжковий фонд бібліотеки університету станом на лютий 2016 року - час 
проведення акредитаційної експертизи - складає більше 1739 тис. томів. В середньому на 
одного студента денної форми навчання напряму і спеціальності, що акредитуються 
доводиться більше 350 томів навчальної та наукової літератури, на одного науково- 
педагогічного працівника, науковця, аспіранта та докторанта університету - 850 томів 
наукової літератури.

За даними акредитаційної справи, які підтверджуються матеріалами перевірки на 
місці, протягом 2011-2015 років інформаційне забезпечення підготовки бакалаврів, 
спеціалістів і магістрів екологічного спрямування в ДВНЗ «КНУ» складало 10-11 фахових 
періодичних видань.

Інформаційне забезпечення підготовки фахівців характеризується такими 
показниками:

-  навчальна література складає 100 % за списком літератури, що рекомендована 
робочими навчальними програмами; крім того, в університеті є власна електронна 
бібліотека, укомплектована сучасними підручниками за фахом;

-  співвідношення посадкових місць у комп'ютерних класах університету до 
загального контингенту студентів відповідає но^ажвнаму значенню;
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-  наявна можливість доступу викладачів і студентів ДВНЗ «КНУ» до Інтернету, як 
джерела інформації, з використанням обладнаних лабораторій у кількості 500 місць та 
каналів доступу.

Висновок: Експертна комісія зазначає, що підготовка бакалаврів напряму 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 
спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» повністю забезпечені нормативною документацією ДВНЗ 
«КНУ», розроблені та затверджені у встановленому порядку нормативні та варіативні 
частини галузевого стандарту вищої освіти (ОПП та ОКХ, засоби діагностики якості 
освіти). Навчальні плани розроблені відповідно до стандартів і з урахуванням вимог 
кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу. Інформаційне забезпечення 
організації навчального процесу бакалаврів, спеціалістів і магістрів екологічного 
спрямування в ДВНЗ «КНУ» відповідає Державним вимогам з акредитації.

Експертна комісія рекомендує вдосконалювати рівень забезпеченості навчального 
процесу періодичних видань за рахунок розширення географії, в першу чергу, “зарубіжної 
складової”. Крім того, сучасні вимоги обумовлюють необхідність більш активного 
використання в навчальному процесі підготовки фахівців-екологів електронної бібліотеки 
університету.
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8. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
ДВНЗ «КНУ» має 18 навчальних корпусів та 16 лабораторних, спортивний комплекс, 

11 студентських гуртожитків, а також 2 санаторії-профілакторії, навчально-виробничі 
майстерні, технічно-виробничий комплекс, 8 актових та 4 конференційні зали. Загальна 
площа споруд університету, що використовуються для занять студентів, складає 141070,00 
м2, в т.ч. власних 133204,3 м2, орендованих 4746,3 м2. Кафедрою екології у навчальному 
процесі використовується 42767,6 м2.

Питома площа навчально-лабораторних приміщень у розрахунку на одного студента 
денної форми навчання станом на лютий 2016 року складає 18,2 м2, на 1 студента 
приведеного контингенту -  16,2 м2. Розподіл приміщень навчально-лабораторних 
корпусів, науково-навчальних та навчальних лабораторій між різними факультетами, 
напрямами підготовки та спеціальностями показує рівні умови для забезпечення 
навчального процесу.

Всі навчальні корпуси університету забезпечені гарячим і холодним 
водопостачанням, центральним опаленням. Університет має власну телефонну мережу, 
всі навчально-лабораторні корпуси, науково-навчальні лабораторії мають факс- 
модемний зв’язок, електронну пошту, а також підключені до мережі Internet.

На балансі університету є спорткомплекс загальною площею 5557,6 м2, відкритий 
стадіон зі штучним покриттям -  29028 м2, бібліотека з читальними залами -  5571 м2.

2014 року відкрита лабораторія комп’ютерної схемотехніки (ауд. 368), у якій 
встановлено нове лабораторне обладнання (6 лабораторних стендів на основі промислових 
контролерів, ліцензійне програмне забезпечення) на підставі чинної міжнародної угоди 
про співпрацю з компанією Phoenix Contact GmbH&Co. KG (Бломберг, Німеччина). 2015 
року у межах виконання студентського конкурсного проекту «хріоге 2015 New Automation 
Award» було додатково надано комплект контролерного обладнання цією ж компанією. 
Лабораторію комп’ютерних мереж (ауд. 379) оновлено за допомогою спонсорської участі 
компанії D-Link, зокрема встановлено сучасні комутатори та маршрутизатори цієї 
компанії. При кафедрі інформатики, автоматики ха систем управління створено 
спеціалізовану навчальну лабораторію та регіональний тероризований навчальний центр 
SE на базі технічних засобів автоматизації,уякі^ипшдйє компанія «Schneider Electric» у
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галузі комп’ютерних систем, призначених для управління технічними об’єктами і 
технологічними процесами.

На кафедрах та в лабораторіях університету створені достатні умови для нормальної 
організації навчання студентів та забезпечення праці науково-педагогічних працівників і 
співробітників.

Виробничими площами (для розміщення кафедр, лабораторій та проведення 
навчальних занять) випускова кафедра екології забезпечена у повному обсязі. За 
кафедрою закріплені аудиторії, загальна кількість та площа яких (42767,6 м2) відповідає 
потребам кафедри для проведення лекційних, лабораторних, практичних занять тощо. 
Кафедра підключена до локальної комп’ютерної мережі університету та має вихід до 
Інтернету. Забезпеченість лабораторним обладнанням становить 100% від потреби.

Станом на лютий 2016 р. бібліотека ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» повною мірою забезпечує потребу студентів в навчальній та науковій 
літературі (данні наводяться у розділі 7).

Забезпеченість студентів спеціальності, що ліцензується, підручниками, 
навчальними посібниками, довідково-інформаційною літературою досить повна. Усі 
дисципліни кафедри забезпечені конспектами лекцій, методичними вказівками. На 
практичних заняттях з усіх дисциплін використовується роздатковий матеріал, 
розроблений викладачами кафедри, у тому числі й в електронному вигляді.

Всі іногородні студенти денної форми навчання, у т.ч. іноземні громадяни та 
іногородні учні факультету довузівської підготовки, повністю забезпечені МІСЦЯМИ в 
студентських гуртожитках університету, які розташовані на відстані 100-150 метрів від 
навчально-лабораторних корпусів ДВНЗ «КНУ». Загальна площа студентських 
гуртожитків університету становить 66019,3 м2. Гуртожитки знаходяться у задовільному 
технічному стані, мають гаряче та холодне водопостачання, електроплити, обладнані 
душовими кімнатами, пральнями, кімнатами для сушіння, прасування, приміщеннями 
для занять, кімнатами для відпочинку. Для покращення побутових умов студентів 
проводиться щорічна атестація гуртожитків. Результати цих атестацій використовуються 
для планування капітального та поточного ремонтів, обладнання санітарно-гігієнічних 
приміщень (душеві, пральні, умивальники, туалети). Біля гуртожитку обладнано відкриті 
спортивні майданчики з ґрунтовим покриттям.

В ДВНЗ «КНУ» працює їдальня, буфети. При університеті функціонує медпункт та 
профілакторій, де щорічно оздоровлюються студенти і персонал університету. В 
сучасному спортивному комплексі ДВНЗ «КНУ» проходить навчання студентів у 
спортивних секціях, спортивні змагання.

Науково-педагогічний та навчально-допоміжний персонал випускових кафедр 
ДВНЗ «КНУ» повністю забезпечені робочими місцями. Загальна площа приміщень для 
відповідних категорій співробітників університету складає 5514,4 м2.

Кафедра екології забезпечена окремими приміщеннями для розміщення науково- 
навчального та навчально-допоміжного персоналу. Всього в навчально-лабораторних 
корпусах університету кафедрі виділено 8 адміністративних приміщень загальною 
площею близько 594 м2. Всі приміщення кафедри оснащені відповідним інвентарем, 
меблями, телефонним зв’язком, підключені до локальної мережі університету та мережі 
Інтернет. Для завідувача кафедри виділено окремий обладнаний кабінет.

Парк персональних комп’ютерів постійно оновлюється й поповнюється новими 
моделями, які використовуються в навчальному процесі на всіх кафедрах. На сьогодні в 
університеті обладнано 95 комп’ютерних класів, у яких установлено 1242 ПЕОМ. В 
університеті діють спеціалізовані лабораторії (зокола, комп’ютерних мереж, 
комп’ютерної схемотехніки та захисту інформації/^ систем штучного інтелекту, 
нейромережевих систем та інші), обладнадв^^^ш іиш аїїатними засобами (СІБСО, О-
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Link, Schneider Electric, Atmel, NeuroMatrix та інші) та програмним забезпеченням. У 
жовтні 2012 р. університет підписав угоду про співробітництво між Phoenix Contact 
GmbH&Co KG (Бломберг, Німеччина) з питань автоматизації та мережевих технологій.

Крім використання комп’ютерної техніки з відповідними програмним 
забезпеченням, застосовуються традиційні технічні засоби навчання (ТЗН) у вигляді 
проекційної та-звуковідтворювальної техніки. Функціонує мультимедійний клас, який дає 
змогу навчати студентів іноземним мовам за допомогою сучасних навчальних пакетів.

Навчально-лабораторні корпуси університету, студентські гуртожитки підключені до 
локальної комп’ютерної загальноуніверситетської мережі та мають вихід в Інтернет. Всі 
кафедри університету, наукові підрозділи, навчальні та науково-навчальні лабораторії, а 
також переважна більшість адміністративних підрозділів (бухгалтерія, навчальний, 
навчально-методичний відділи, планово-фінансовий відділ, відділ кадрів, загальний відділ, 
відділ сприяння працевлаштуванню випускників, регіональний центр розповсюдження 
екологічних знань, приймальна комісія та інші) підключені до локальної мережі ДВНЗ 
«КНУ» та мають вихід в Інтернет.

Згідно з договором про наукове співробітництво студенти та магістри кафедри 
екології використовують матеріально-технічну базу Відділу морської геології та 
осадкового рудоутворення Національного наукового природничого музею НАН України, 
зокрема -  мікроморфологічну майстерню, ґрунтову лабораторію та лабораторію 
біогеохімії довкілля. Навчальну і науково-дослідну роботу на кафедрі геології забезпечує 
шліфувальна майстерня, в якій виготовляються прозорі та поліровані шліфи, 
приполіровки, поліровані штуфи та інші препарати, необхідні для курсів загальної і 
прикладної мінералогії, петрографії, літології, мінераграфії, родовищ корисних копалин, а 
також для виконання курсових, дипломних робіт, науково-дослідницької роботи студентів.

У навчальному процесі кафедра екології використовує також матеріальну базу 
виробничих організацій і науково-дослідних установ -  Регіональної екологічної інспекції, 
Криворізького ботанічного саду НАН України, а також -  Північного, Центрального, 
Південного та Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів, Криворізького 
залізорудного комбінату, Криворізького центрального рудоремонтного заводу, 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», Науково-дослідного гірничорудного інституту та 
інших.

Санітарно-технічний стан приміщень університету, які використовуються для 
забезпечення освітньої діяльності і виконання наукових досліджень, відповідають 
протипожежним, санітарним нормам і правилам техніки безпеки життєдіяльності в 
закладах освіти. Під час проведення акредитаційної експертизи адміністрацією 
університету були надані оригінали документів -  санітарно-технічні паспорти навчальних 
та спортивних корпусів, студентських гуртожитків, довідка державної служби з 
надзвичайних ситуацій (пожежна безпека) тощо.

Висновок: Кафедра екології належним чином забезпечена необхідними навчальними 
аудиторіями та лабораторіями, які мають відповідне обладнання. Матеріально-технічна 
база ДВНЗ «Криворізький національний університет» відповідає загальним нормативним 
вимогам, що висуваються до вищих навчальних закладів України. Студенти повністю 
забезпечені гуртожитками та місцями для оздоровлення. Площа наявних приміщень 
цілком відповідає діючим нормам з урахуванням її функціонального призначення. Усі 
приміщення, що використовуються, є власністю університету.

Разом з тим акредитаційна комісія відзначає, що спеціальність, яка акредитується, не 
повною мірою забезпечена сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. 
Наявний на кафедрі комп’ютерний клас обладнаний застаріїгою технікою та застарілим не 
ліцензійним програмним забезпеченням, що не даєзмот^мкористовувати в навчальному 
процесі методи комп’ютерного моделюваннята^^ею^же^злбгічноїінформації.

Голова комісії /  Я '  / / у /  s '  М.Г. Сербов
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9. Якість підготовки фахівців
Показники успішності студентів за результатами останньої перед акредитацією 

екзаменаційної сесії наведені в акредитаційній справі спеціальності. Для бакалаврів 
напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» показники якості навчання склали 92-100%. Для 
спеціалістів спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
показники успішності для всіх циклів становлять 100%, а показники якості успішності 
навчання змінюються в межах 67-80%. Для магістрів спеціальності 8.04010601 «Екологія 
та охорона навколишнього середовища» показники успішності для всіх циклів становлять 
100%, а показники якості успішності навчання змінюються в межах 87-100%.

Курсове проектування бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спрямовано на 
поглиблене вивчення окремих розділів дисциплін. Курсові проекти, які виконуються 
студентами протягом восьми навчальних семестрів, в цілому відповідають напряму 
наукових досліджень магістрів та, в переважній більшості випадків, пов’язані з тематикою 
майбутньої наукової магістерської роботи. Абсолютна успішність складає 100 %, а якість 
при захисті курсових проектів становить від 58 до 80%.

Під час проведення акредитаційної експертизи були проведені зрізи залишкових 
знань у бакалаврів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування» з наступних навчальних дисциплін: 
ділова іноземна мова, іноземна мова, філософія (дисципліни гуманітарного та соціально- 
економічного циклу), геологія з основами морфології, метеорологія та кліматологія, 
геоботаніка (дисципліни фундаментального циклу), техноекологія, екологічна безпека, 
біологія (дисципліни професійно-орієнтованого циклу). На підставі проведеного 
оцінювання отримані такі результати:

- за циклом професійно-орієнтованих гуманітарних і соціально-економічних 
дисциплін успішність -  96,49%, якість навчання -  58,14%. За результатами самоаналізу 
ДВНЗ «КНУ» успішність становить 98,15%, якість -  66,66%. Відхилення показників 
успішності -  -1,66%, якості -  -8,52%;

- за циклом дисциплін загально-професійної підготовки успішність -  98,15%, якість 
навчання -  65,09%. За результатами самоаналізу ДВНЗ «КНУ» успішність становить 
98,15%, якість -  69,63%. Відхилення показників успішності -  0%, якості -  - 4,54%.

- за циклом дисциплін професійної та практичної підготовки успішність становить 
96,48%, якість -  56,52%. За результатами самоаналізу ДВНЗ «КНУ» успішність становить 
98,15%, якість -  62,82%. Відхилення показників успішності -  -1,67%, якості - -6,3%.

Також були проведені зрізи знань у спеціалістів та магістрів зі спеціальності 
7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У спеціалістів:
- показники успішності за циклом професійно-орієнтованих гуманітарних і соціально- 

економічних дисциплін склали 100%, якості навчання -  57,14%. За результатами 
самоаналізу ДВНЗ «КНУ» успішність становить 97,3%, якість -  60%. Відхилення 
показників успішності -  +2,7%, якості -  -3,97%;

- показники успішності за циклом дисциплін професійної та практичної підготовки 
склали 100%, якості навчання -  66,66%. За результатами самоаналізу ДВНЗ «КНУ» 
успішність становить 100%, якість -  71,11%. Відхилення показників успішності -  0%, 
якості -  -4,44%;

У магістрів:
- показники успішності за циклом професійно-орієнтовщшхгуманітарних і соціально- 

економічних дисциплін склали 100%, якості л н а р ч а н д а 57,14%. За результатами
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самоаналізу ДВНЗ «КНУ» успішність становить 97,3%, якість -  60%. Відхилення 
показників успішності -  +2,7%, якості -  -2,86%;

- показники успішності за циклом дисциплін професійної та практичної підготовки 
склали 100%, якості навчання -  80,00%. За результатами самоаналізу ДВНЗ «КНУ» 
успішність становить 100%, якість -  95,83%. Відхилення показників успішності -  0%, 
якості --15,83%.

Експертам 'було надано для використання у процесі оцінки рівня підготовки 
випускників розроблені пакети комплексних контрольних завдань. Пакети розглянуті та 
схвалені випусковою кафедрою екології і затверджені Вченою радою геолого-екологічного 
факультету. Зміст та оформлення зазначеної документації відповідає вимогам Міністерства 
освіти і науки України, стандартів вищої освіти. Перевіркою залишкових знань було 
охоплено 100% спеціалістів та магістрів випускного курсу.

Експертна комісія вибірково проаналізувала звіти з виробничої практики бакалаврів, 
переддипломної практики спеціалістів та наукової практики магістрів за 2013-2015 н.р. і 
зазнає, що їх зміст відображає основні положення програм практики. Звіти оформлені 
якісно, насичені ілюстративним матеріалом, в них проводиться аналіз діяльності 
підприємств, наведені результати розрахунків, робляться обґрунтовані висновки і 
вносяться пропозиції студентів щодо покращення виробничої діяльності баз практики.

Вибіркова перевірка дипломних проектів спеціалістів та магістерських наукових 
робіт підтвердила відповідність виконаних робіт завданням та програмі підготовки 
фахівців відповідного ступеню. На геолого-екологічному факультеті ДВНЗ «КНУ» 
провідними науково-педагогічними працівниками випускових кафедр розроблений повний 
пакет нормативної документації та методичних рекомендацій щодо написання випускних 
робіт спеціалістів і магістрів, проведення їх рецензування та оцінки.

Висновок: Експертна комісія зазначає, що показники успішності та якості виконання 
контрольних робіт по циклах дисциплін знаходяться на рівні, який відповідає 
акредитаційним вимогам. Розбіжності в показниках успішності та якості виконання 
контрольних робіт при проведенні самоаналізу та під час проведення зрізів знань 
експертною комісію знаходяться в межах допустимих показників. Проведений експертами 
аналіз з виконання студентами курсових проектів, звітів з виробничих практик, захищених 
дипломних проектів спеціалістів та магістерських робіт свідчить про достатній рівень 
підготовки фахівців зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» і його відповідність державним акредитаційним вимогам.
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10. Забезпечення навчально-виховного процесу
ДВНЗ «КНУ» постійно здійснює організаційне забезпечення навчального процесу. 

Контроль за навчально-виховною роботою' здійснює помічник проректора з науково- 
педагогічної та навчально-виховної діяльності та його заступник. На кожному факультеті 
університету організацію навчально-виховного процесу здійснює заступник декана.

Кожна академічна група студентів денної форми навчання має куратора. Діяльність 
куратора регламентується «Положенням про діяльність куратора академічної групи». 
Щосеместрово складається розклад занять академічних груп. Додержання графіку 
навчального процесу та розкладу занять контролює заступник декана з навчально-виховної 
роботи.

Студенти мають можливість проявити свої здібності в наукових товариствах, які 
діють на кафедрах, Всеукраїнських олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт, Міжнародних та регіональний квшф^реіщіях, студентських олімпіадах 
тощо.
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Студентське самоврядування в ДВНЗ «КНУ» -  це самостійна громадська діяльність 
студентів, магістрів та інших категорій учнів університету до реалізації функцій 
управління університетом, які визначаються чинним законодавством України, 
нормативною базою Міністерства освіти і науки України, Статутом та іншими 
нормативними документами університету. Органи студентського самоврядування ДВНЗ 
«КНУ» є незалежними від релігійних об’єднань, політичних партій і рухів та у своїй 
діяльності не дублюють первинну профспілкову організацію студентів і аспірантів 
університету.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення й 
захист прав та інтересів студентів, насамперед, стосовно організації навчального процесу; 
забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та 
творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та 
відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств та клубів за 
інтересами; сприяння працевлаштуванню випускників; участь у вирішенні особистих 
питань студентів.

Рішення органів студентського самоврядування університету мають дорадчий 
характер.

Основні функції, завдання, напрями діяльності, права та обов’язки органів 
студентського самоврядування ДВНЗ «КНУ» наведені в Положенні «Про студентське 
самоврядування ДВНЗ «КНУ» (затверджене 14 вересня 2009 р. з урахуванням внесених 
змін та доповнень 2010-2015рр.).

Студентське самоврядування в університеті функціонує на рівні: академічних груп, 
студентських гуртожитків, навчально-наукового інституту, факультетів та університету в 
цілому. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є: на 
рівні інституту та факультетів -  академічна група, на рівні студентського гуртожитку 
(кімната).

В університеті створені та діють органи студентського самоврядування: студентська 
рада університету, студентські ради інституту та всіх навчальних факультетів, студентські 
ради кожного з гуртожитків. Вищим органом студентського самоврядування в університеті 
(асоціації студентів ДВНЗ «КНУ») є Конференція всіх категорій студентів університету.

Всього в роботі органів студентського самоврядування всіх рівнів беруть участь 
більше 800 студентів, магістрів та аспірантів, що складає близько 15% загальної кількості 
студентів денної форми навчання зазначених категорій. Студенти та аспіранти в 
обов’язковому порядку входять до складу Конференції трудового колективу університету, 
Вчених рад університету, науково-навчальних інститутів та факультетів. Загальна кількість 
студентів та аспірантів, які входять до складу зазначених органів управління ДВНЗ 
«КНУ», складає не менше (15-17)% від загального складу кожної з рад.

Робота органів студентського самоврядування на геолого-екологічному факультеті 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», до 
складу якого входить випускова кафедра екології, в цілому відповідає завданням органів 
самоврядування в університеті.

Висновок. Експертна комісія зазначає, що рівень забезпечення навчально-виховного 
процесу на геолого-екологічному факультеті та випусковій кафедрі екології Державного 
вищого навчального закладу «Криворізький національній університет» відповідає 
нормативним вимогам Міністерства освіти і науки У країїж7 /
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11. Перелік зауважень та заходи з їх усунення
За результатами акредитаційної експертизи, яка відбувалася з 22-24 березня 2011 року 

була зроблена низка зауважень. На підставі результатів акредитаційної експертизи в 
університеті був розроблений та затверджений наказом ректора ДВНЗ «КНУ» план 
заходів. Нижче наведений перелік зауважень та результати їх реалізації.

Зауваження експертної комісії 
попередньої акредитації Що виконано

Здійснення подальшого 
впровадження в навчальний процес 
нових інформаційних технологій.

Усі викладачі підвищили свою кваліфікацію та суттєво 
збільшили використання типових програмних продуктів 
(Microsoft Office, Corel Draw, Photoshop, К-Mine, Adobe 
FineReader) для проведення лекційних та лабораторних 
занять, а також при захисті курсових та дипломних 
проектів.

Налагодження інтеграційних 
зв’язків з підприємствами

Встановлені тісні інтеграційні зв’язки з 
підприємствами, галузевими організаціями та науково- 
дослідними установами з потужною матеріально- 
технічною базою, яка використовується при проведенні 
лабораторно-практичних занять на створених філіях 
кафедри на базі Українського державного науково- 
дослідного інституту безпеки праці і екології в 
гірничорудній і металургійній промисловості та 
Криворізькій міській санепідстанції з потужною 
галузевою фахово-лабораторною базою за напрямом 
кафедри.

Корегування навчальних планів Навчальні плани скореговані з урахуванням нових 
дисциплін, а саме: сучасні біотехнології, фізіологія та 
промислова патологія людини, основи промислової 
санітарії, екологія водних об’єктів, енергозберігаючі 
технології.

Удосконалення матеріально- 
технічної бази кафедри

Підготовлена матеріально-технічна база та введені в 
дію навчальні лабораторії електронної мікроскопії та 
використання енергозберігаючих технологій.

12. Підстави для акредитації
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці відповідності 

показників акредитаційним вимогам, стану матеріально-технічного, науково-методичного 
та кадрового забезпечення, експертна комісія дійшла висновку, що рівень підготовки 
бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування», спеціалістів і магістрів зі спеціальності 7.04010601, 
8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» галузі знань 0401 
«Природничі науки» в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький 
національний університет» в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам та 
забезпечує державну гарантію якості освіти.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи в Державному вищому 
навчальному закладі «Криворізький національний університет» експертна комісія вважає: 

можливим акредитувати:
- напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування» за денною формсшунавчання з ліцензованим 
обсягом підготовки 107 осіб та за заочною формою нащшншк* ліцензійним обсягом 
підготовки 127 осіб. /)

Голова комісії М.Г. Сербов
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- спеціальність 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» за 

денною формою навчання з ліцензованим обсягом підготовки 83 осіб та за заочною 
формою навчання з ліцензійним обсягом підготовки 77 осіб.

- спеціальність 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» за 
денною формою навчання з ліцензованим обсягом підготовки 12 осіб та за заочною 
формою навчання з ліцензійним обсягом підготовки 8 осіб.

В той же час експертна комісія вважає за потрібне звернути увагу адміністрації 
університету на деякі зауваження:

1) вжити заходів щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг в частині розподілу навчального навантаження між науково-педагогічними 
працівниками випускової кафедри екології;

2) вжити заходи щодо розширення кола міжнародних зв’язків випускової кафедри 
екології. Звернути особливу увагу на необхідність розвитку зв’язків з зарубіжними 
вищими навчальними закладами по обміну студентами та науковцями, створити 
передумови для запровадження програм «подвійних дипломів»;

3) рекомендувати здійснювати підбір організацій та установ для стажування 
викладачів випускової кафедри з урахуванням їх наукової спеціалізації та навчальних 
дисциплін , які ними викладаються;

4) вжити заходів щодо відкриття підготовки аспірантів (докторів філософії) 
екологічного спрямування на базі випускової кафедри екології;

5) поповнити бібліотечний фонд університету сучасною навчальною та навчально- 
методичною літературою, а також фаховими періодичними виданнями за спеціальністю, 
яка акредитується, як за рахунок розширення географії видань, так й з урахуванням 
«зарубіжної складової»;

6) поповнити матеріально-технічну базу випускової кафедри екології сучасним 
лабораторним обладнанням, модернізувати пакет ліцензованих прикладних комп'ютерних 
програм, використовувати в навчальному процесі мультимедійну техніку;

7) збільшити обсяги держбюджетної наукової тематики, госпдоговірних наукових 
тем, міжнародних грантів тощо. Більш активно залучати студентів до науково-дослідної 
роботи випускової кафедри екології та спеціальних кафедр геолого-екологічного 
факультету ДВНЗ «КНУ»;

8) посилити профорієнтаційну роботу з метою створення конкурентного середовища,
для відбору талановитої гння ліцензованого обсягу спеціальності.

Член комісії 
Гайченко 
Віталій Андрійов

Голова комісії 
Сербов
Микола Георгійович

завідувач кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор 
біологічних наук, професор

перишй проректор Одеського державного екологічного 
університету, кандидат географічних наук, професор 
кафедттгщроекології та водних досліджень

Завідувач кафедри 
екології 
д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко

“ 18 ” лютого

Микола
Іванович

З експертними ви 
Ступнік ^Ж ^ректора Державного вищого навчального

ІЗ'»зд|гйі^ду «Криворізький національний університет», 
І М ц .| професор



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет»
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

з напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 
* збалансоване природокористування»

Назва показника (нормативу) Норма
тив

За дани
ми акре- 
дигацій- 
ної спра

ви

За результа
тами акре
дитаційної 
експертизи

Відхилен
ня показни
ків ірафи4 
від показ

ників графи 
2

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напря
мом (спеціальністю), погоджена з Радою міні
стрів Автономної Республіки Крим, обласною, 
Київською, Севастопольською міськими дер
жавними адміністраціями

. + + + відпові
дає

1.2. Заявлений ліцензований обсяг 
(денна форма навчання / заочна форма навчан
ня)

- 107/127 107/127 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін на
вчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

75 83 83 +8,0

у тому числі ті, які працюють у даному навча
льному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчаль
ного плану спеціальності (% від кількості го
дин) (за винятком військових навчальних дис
циплін)

75 88 88 +13

у тому числі ті, які працюють у даному навча
льному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50
з них: докторів наук або професорів (при роз
рахунку частки докторів наук або професорів 
дозволяється прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навча
льному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників, навча
льних посібників з грифом Міністерства освіти

10 20

________

20 +10



Назва показника (нормативу) 

•

Норма
тив

За дани
ми акре- 
дигацій- 
ної спра

ви

За результа
тами акре
дитаційної 
експеріюи

Відхилен
ня показни
ків графи4 
від показ

ників графи 
2

і науки України або монографій, до одного до
ктора наук або професора)
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану спеціа
льності (% від кількості годин)

75 94 94 +19

у тому числі ті, які працюють у даному навча
льному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50
з них: докторів наук або професорів (при роз
рахунку частки докторів наук або професорів 
дозволяється прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навча
льному закладі не менше 10 років, а також є 
авторами (співавторами) підручників, навча
льних посібників з грифом Міністерства освіти 
і науки України або монографій, до одного до
ктора наук або професора)

10 13 13 +3

2.4. Частка педагогічних працівників вищої ка
тегорії, які викладають лекційні години дис
циплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від кількості го
дин для кожного циклу дисциплін навчального 
плану)

- - - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фу
ндаментальної підготовки

+ + + відпові
дає

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

+ + + відпові
дає

доктор наук або професор + + + відпові
дає

кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм (у % від потре
би)

100 100 100 відпові
дає

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у 
% від потреби) 70 Ю о / 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 12/ / 14,2 +2,2



Назва показника (нормативу) 

•

Норма
тив

За дани
ми акре- 
дигацій- 
ної спра

ви

За результа
тами акре
дитаційної 
експертизи

Відхилен
ня показни
ків графи4 
від показ

ників графи 
2

100 студентів (крім спеціальностей, які нале
жать до галузей знань 0102 «Фізичне вихован
ня, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецт
во», крім спеціальності «Дизайн»)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які нале
жать до галузей знань 0102 «Фізичне вихован
ня, спорт і здоров’я людини» і 0202 «Мистецт
во», крім спеціальності «Дизайн»)

6 - - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + відпові
дає

3.6. Наявність спортивної зали + + + відпові
дає

3.7. Наявність стадіону або спортивного май
данчика + + + відпові

дає
3.8. Наявність медичного пункту + + + відпові

дає
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної харак
теристики фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти)

+ + + відпові
дає

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця ( у тому числі варіативної 
компоненти)

+ + + відпові
дає

4.3. Наявність навчального плану затвердже
ного в установленому порядку + + + відпові

дає
4.4. Наявність навчально-методичного забез
печення для кожної навчальної дисципліни на
вчального плану (% від потреби):

100 100 100 відпові
дає

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних про
грам дисциплін 100 100 100 відпові

дає
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт 100 100 100 відпові

дає
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контро
льних, курсових робіт (проектів) 100 100 100 відпові

дає
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової під
готовки (% від потреби)

100 100 100 відпові
дає

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 , ^ 100 відпові

дає
4.7. Наявність методичних указівок щодо ви- + , '  / ) + у / у х  + відпові-



Назва показника (нормативу) 

•

Норма
тив

За дани
ми акре- 
диіащй- 
ної опра

ви

За результа
тами акре
дитаційної 
експертизи

Відхилен
ня показни
ків графи4 
від показ

ників графи 
2

конання дипломних робіт (проектів), держав
них екзаменів

дає

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної ро
боти студентів (у тому числі з використанням 
інформаційних технологій) (% від потреби)

100 100 100 відпові
дає

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів + + + відпові

дає
5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, наявними у власній 
бібліотеці (% від потреби)

100 100 100 відпові
дає

5.2. Співвідношення посадкових місць у влас
них читальних залах до загальної чисельності 
студентів (% від потреби)

5 7 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 4 8 8 +4

5.4. Можливість доступу викладачів і студен
тів до Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

+
+

відпові
дає

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показ
никами: перелік навчальних дисциплін, години, 
форми контролю, %

100 100 100 відпові
дає

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів пос
тійного складу за останні 5 років, % 100 100 100 відпові

дає
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педа
гогічних) працівників, що обслуговують спеці
альність і працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які займаються вдос
коналенням навчально-методичного забезпе
чення, науковими дослідженнями, підготов
кою підручників та навчальних посібників, %

100 100 100 відпові
дає

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень пі
дготовки фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдан
ня, % 90 / /9 8 ,15 96,49 -1,66

6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання/ '  /% ъ // /6 6 ,6 6 58,14 -8,52



Назва показника (нормативу) Норма
тив

За д ани
ми акре- 
диіацій- 
ної спра

ви

За результа
тами акре- 
дишщйної 
експертизи

Відхилен
ня показни
ків ірафи4 
від показ

ників графи 
2

(оцінки «5» і «4»), %
6.2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдан
ня, % 90 98,15 98,15 0

6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 69,63 65,09 -4,54

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдан
ня, % 90 98,15 96,48 -1,67

6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 62,82 56,52 -6,3

6.3. Організація наукової роботи 100 100 100 відпові
дає

6.3.1. Наявність у структурі навчального за
кладу наукових підрозділів + + + відпові

дає
6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (нау
кова робота на кафедрах та в лабораторіях, 
участь у наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тоиу$

+ + + відпові
дає

Г олова комісії 
Сербов
Микола Георгійович

Член комісії 
Гайченко 
Віталій Андрійов

Завідувач кафедри 
екології ,д.мед.н., доцент

^ігерцшй проректор Одеського державного екологічного 
/університету, кандидат географічних наук, професор 
'кафедри гідроекологіїта водних досліджень

вач кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності Національного університету 
біоресурсш і природокористування України, доктор 
біолохіЗдеіх наук, професор

А.М. Бондаренко

З експертними висновк 
Ступнік 
Микола 
Іванович

“ 18 ”

ктора Державного вищого навчального 
«Криворізький національний університет», 
юфесор



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет»
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

зі спеціальності 7. 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Назва показника (нормативу) Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
відгока- 
зників 

графи 2
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Ав
тономної Республіки Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними адмініс
траціями

+ + + відпо
відає

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання) - 83/77 83/77 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин соціа
льно-гуманітарного циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)

85 100 100 +15

у тому числі ті, які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фунда
ментального циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком 
військових навчальних дисциплін)

85 100 100 +15

у тому числі ті, які працюють у даному , навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розра
хунку частки докторів наук або професорів дозво
ляється прирівнювати двох кандидатів наук, доце
нтів, які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному закладі 
не менше 10 років, а також є авторами (співавто
рами) підручників, навчальних посібників з гри
фом Міністерства освіти і науки України або мо
нографій, до одного доктора наук або професора) ,

20, але 
не ме
нше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 

на 25 
^осіб лі- 

7 цензо- 
^ианого

40(4
Д .Н .,

проф.)

40(4
Д .Н .,

проф. 
на 83 
особи 
ліцен
зійно
го об
сягу)

+20 
(спів
відно
шення 
стано
вить 1 
д.н. на 

21 осіб)



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Задат 
ними 
акре
дита
ційної 
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
обсягу

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фахо
вих дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин)

85 100 100 +15

у тому числі ті, які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розра
хунку частки докторів наук або професорів дозво
ляється прирівнювати двох кандидатів наук, доце
нтів, які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному закладі 
не менше 10 років, а також є авторами (співавто
рами) підручників, навчальних посібників з гри
фом Міністерства освіти і науки України або мо
нографій, до одного доктора наук або професора)

20, але 
не ме
нше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 

на 25 
осіб лі
цензо
ваного 
обсягу

40 (4
Д.Н.,

проф.)

40 (4
Д.Н.,

проф. 
на 83 
особи 
ліцен
зійно
го об
сягу)

+20 
(спів
відно
шення 
стано
вить 1 
д.н. на 

21 осіб)

2.4. Частка педагогічних працівників вищої кате
горії, які викладають лекційні години дисциплін 
навчального плану спеціальності та працюють у 
даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного циклу 
дисциплін навчального плану)

- - - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фунда
ментальної підготовки

+ + + відпо
відає

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) пі
дготовки, яку очолює фахівець відповідної науко
во-педагогічної спеціальності:

+ + + відпо
відає

доктор наук або професор + + + відпо
відає

кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для ви
конання навчальних програм (у % від потреби)

100 100 100 відпо
відає

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби) . 100 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на/0 0 / 14,2 14,2 +2,2



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе- 
ргизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеці
альності «Дизайн»)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до га
лузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здо
ров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціаль
ності «Дизайн»)

6 - - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + + відпо
відає

3.6. Наявність спортивної зали + + + відпо
відає

3.7. Наявність стадіону або спортивного майдан
чика + + + відпо

відає
3.8. Наявність медичного пункту + + + відпо

відає
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характери
стики фахівця (у тому числі варіативної компонен
ти)

+ + + відпо
відає

4.2. Наявність освітньо-професійної програми під
готовки фахівця (у тому числі варіативної компо
ненти)

+ + + відпо
відає

4.3. Наявність навчального плану затвердженого в 
установленому порядку

+ + + відпо
відає

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечен
ня для кожної навчальної дисципліни навчального 
плану (% від потреби):

100 100 100 відпо
відає

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 100 відпо

відає
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, за
вдань для лабораторних робіт 100 100 100 відпо

відає
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 100 відпо

відає
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової підго
товки (% від потреби)

100

'  / )  /У

^ 100 100 відпо
відає

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практ ^ 100 100 відпо-



Назва показника (нормативу) Норма
тив

За дат 
ними 
акре
дита
ційної 
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
(% від потреби) відає
4.7. Наявність методичних указівок щодо вико
нання дипломних робіт (проектів), державних ек
заменів

+ + + відпо
відає

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням інформа
ційних технологій) (% від потреби)

100 100 100 відпо
відає

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів + + + відпо

відає
5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, на
вчальними посібниками, наявними у власній біб
ліотеці (% від потреби)

100 100 100 відпо
відає

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студен
тів (% від потреби)

5 7 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими пе
ріодичними виданнями 4 8 8 +4

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

+
+

відпо
відає

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показника
ми: перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 100 відпо
відає

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постій
ного складу за останні 5 років, % 100 100 100 відпо

відає
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогі
чних) працівників, що обслуговують спеціальність 
і працюють у навчальному закладі за основним мі
сцем роботи, які займаються вдосконаленням на
вчально-методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та на
вчальних посібників, %

100 100 100 відпо
відає

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підго
товки фахівців), не менше / Л
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та со- / у



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
ціально-економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 97,3 100 +2,7
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), % 50 60 57,14 -3,97

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:

Г алузе- 
вим ста- 
ндартом 
не перед
бачений

6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), %
6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахо
вої) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 100 0
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), % 50 71,11 66,66 -4,44

6.3. Організація наукової роботи 100 100 100 відпо
відає

6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів + + + відпо

відає
6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь у на
укових конференціях, конкурсах, виставках, про
фільних олімпіадах тощо) /

+ + + відпо
відає

Голова комісії 
Сербов
Микола Г еоргійович

Член комісії 
Гайченко 
Віталій Андрійов

Завідувач кафедри 
екології, д.мед.н., доцент
З експертними вucнoвкJ^(u 

Ступнік 
Микола 
Іванович

“ 18 ” лютого Іо іб  р\

ршгшй проректор Одеського державного екологічного 
'университету, кандидат географічних наук, професор 
кафедрцддафоекології та водних досліджень

завідувач кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор 

логічних наук, професор

А.М. Бондаренко

а Державного вищого навчального 
иворізький національний університет», 

есор

*  *



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет»
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Назва показника (нормативу) Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акр& 
дига- 
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від токат 
зників 

графи 2
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Ав
тономної Республіки Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними адмініс
траціями

+ + + відпо
відає

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання) - 12/8 12/8 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин соціа
льно-гуманітарного циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)

95 100 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фунда
ментального циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин) (за винятком 
військових навчальних дисциплін)

95 100 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розра
хунку частки докторів наук або професорів дозво
ляється прирівнювати двох кандидатів наук, доце
нтів, які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному закладі 
не менше 10 років, а також є авторами (співавто
рами) підручників, навчальних посібників з гри
фом Міністерства освіти і науки України або мо
нографій, до одного доктора наук або професора)

40, але 
не ме
нше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 

на 25 
ум;іб лі- 

/ / цензо- 
^вйного |

43(4
Д .н .,

проф.)

43 (4 
Д .н .,  

проф. 
на 12 
особи 
ліцен
зійно
го об
сягу)

+3
(спів
відно
шення 
стано
вить 1 

д.н. на 3 
особи)



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зультат 
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
обсягу

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фахо
вих дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин)

95 100 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчаль
ному закладі за основним місцем роботи 50 100 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розра
хунку частки докторів наук або професорів дозво
ляється прирівнювати двох кандидатів наук, доце
нтів, які мають стаж безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному навчальному закладі 
не менше 10 років, а також є авторами (співавто
рами) підручників, навчальних посібників з гри
фом Міністерства освіти і науки України або мо
нографій, до одного доктора наук або професора)

40, але 
не ме
нше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 

на 25 
осіб лі
цензо
ваного 
обсягу

43(4
Д.Н.,

проф.)

43(4
Д .н ., 

проф. 
на 12 
особи 
ліцен
зійно
го об
сягу)

+3
(спів
відно
шення 
стано
вить 1 

д.н. на 3 
особи)

2.4. Частка педагогічних працівників вищої кате
горії, які викладають лекційні години дисциплін 
навчального плану спеціальності та працюють у 
даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи (% від кількості годин для кожного циклу 
дисциплін навчального плану)

- - - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фунда
ментальної підготовки

+ + + відпо
відає

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) пі
дготовки, яку очолює фахівець відповідної науко
во-педагогічної спеціальності:

+ + + відпо
відає

доктор наук або професор + + + відпо
відає

кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідним для ви
конання навчальних програм (у % від потреби)

100 100 100 відпо
відає

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби) 70 у  100 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 14,2 +2,2тт



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе- 
ріизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеці
альності «Дизайн»)
3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до га
лузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здо
ров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім спеціаль
ності «Дизайн»)

6 - - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + + відпо
відає

3.6. Наявність спортивної зали + + + відпо
відає

3.7. Наявність стадіону або спортивного майдан
чика + + + відпо

відає
3.8. Наявність медичного пункту + + + відпо

відає
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характери
стики фахівця (у тому числі варіативної компонен
ти)

+ + + відпо
відає

4.2. Наявність освітньо-професійної програми під
готовки фахівця (у тому числі варіативної компо
ненти)

+ + + відпо
відає

4.3. Наявність навчального плану затвердженого в 
установленому порядку

+ + + відпо
відає

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечен
ня для кожної навчальної дисципліни навчального 
плану (% від потреби):

100 100 100 відпо
відає

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 100 відпо

відає
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, за
вдань для лабораторних робіт 100 100 100 відпо

відає
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 100 відпо

відає
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 
перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової підго
товки (% від потреби)

100 / 100 100 відпо
відає

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик /) т / 100 100 відпо-іТгг



Назва показника (нормативу) 
•

Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від токат 
зників 

графи 2
(% від потреби) відає
4.7. Наявність методичних указівок щодо вико
нання дипломних робіт (проектів), державних ек
заменів

+ + + відпо
відає

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням інформа
ційних технологій) (% від потреби)

100 100 100 відпо
відає

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів + + + ' відпо

відає
5. Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, на
вчальними посібниками, наявними у власній біб
ліотеці (% від потреби)

100 100 100 відпо
відає

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студен
тів (% від потреби)

5 7 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими пе
ріодичними виданнями 4 8 8 +4

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
- наявність каналів доступу

+
+

+
+

+
+

відпо
відає

6 . Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показника
ми: перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 100 відпо
відає

6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постій
ного складу за останні 5 років, % 100 100 100 відпо

відає
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогі
чних) працівників, що обслуговують спеціальність 
і працюють у навчальному закладі за основним мі
сцем роботи, які займаються вдосконаленням на
вчально-методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та на
вчальних посібників, %

100 100 100 відпо
відає

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підго
товки фахівців), не менше / 7  Л  ,/
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та со- / І



Назва показника (нормативу) Норма
тив

Зада
ними
акре
дита
ційної
справи

За ре
зульта
тами 
акре
дита
ційної 
експе
ртизи

Відхи
лення 
показ
ників 

графи 4 
від пока
зників 

графи 2
ціально-економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 97,3 100 +2,7
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), % 50 60 57,14 -2,86

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:

Г алузе- 
вим ста
ндартом 

не перед
бачений

6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), %
6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахо
вої) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 100 0
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оці
нки «5» і «4»), % 50 95,83 80,00 -15,83

6.3. Організація наукової роботи 100 100 100 відпо
відає

6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів + + + відпо

відає
6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь у на
укових конференціях, конкурсах, виставках, про
фільних олімпіадах тощо) / /

+ + + відпо
відає

Голова комісії 
Сербов 
Микола Георгійови*

Член комісії 
Г айченко 
Віталій Андрійов

Завідувач кафедри 
екології д.мед.н., доцент
З експертними виснов, 
Ступнік 
Микола 
Іванович

“ 18

:рший проректор Одеського державного екологічного 
університету, кандидат географічних наук, професор 
кафедри гшроекології та водних досліджень

завідувач кафедри загальної екології та безпеки 
життєдіяльності Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор 
іологічних наук, професор

А.М. Бондаренко

ЧЗ^^ора Державного вищого навчального 
(^Криворізький національний університет», 
Цзфесор



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами напряму підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування»

№
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1. Дисципліни гуманіта зного та соціально економічного циклу

1.
Українська мова (за професійним 
спрямуванням)

ЕО -14 19 18 94,7 - - 12 66,67 6 33,33 - - 94,7 63,33 3,66

2. Іноземна мова Е О -  12 18 18 100,0 - - 10 55,56 8 44,44 - - 100,0 55,55 3,55
3. Ф ілософія ЕО - 14 19 18 94,74 3 16,67 7 38,89 8 44,44 - - 94,74 55,55 3,53

Середнє значення за циклом - - - - - - - - - - - - 96,49 58,14 3,72
2 . ; исципліни фундаментального циклу

4. Геологія з основами морфології ЕО - 12 18 18 100,0 5 27,78 6 33,33 7 38,89 - - 100,0 61,11 3,89
5. М етеорологія та  кліматологія ЕО - 13 18 18 100,0 2 11,11 12 66,67 4 22,22 - - 100,0 77,78 3,83
6 . Г еоботаніка ЕО - 13 18 17 94,44 - - 10 58,82 7 41,18 - - 94,44 58,82 3,59

Середнє значення за циклом - - - -- - - - •- - - - 98,15 69,63 3,90
3. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

7. Техноекологія ЕО - 13 18 17 94,44 2 11,76 7 41,17 8 47,05 - - 94,44 52,9 3,64
8. Екологічна безпека ЕО - 12 18 18 100,0 5 27,78 7 38,89 6 33,33 - - 100,0 66,67 3,94
9. Біологія ЕО - 14 19 18 95,00 - - 9 50,00 9 50,00 - - 95,00 50,00 3,50

Середнє значення за циклом -  / $ - - - - - - - - - - - 96,48 56,52 3,69

Голова комісії /  / /  / /
Сербов проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат
Микола Георгійович < / /  /  У/географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

Член комісії .
Гайченко завЇДУвач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного
Віталій А ндрійович/? • університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук,

професор



Завідувач кафедри 
екології, д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко

З експертними висновками озна 
Ступнік 
Микола 
Іванович

18 лютого 201

ктора Державного вищого навчального 
«Криворізький національний університет», 
офесор



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
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1. Дисципліни п рофесійно-орієнтованого циклу

1. Охорона та  раціональне 
використання природних ресурсів Е О с -1 5 -1 7 7 100,0 1 14,29 5 71,42 1 14,29 - - 100,0 85,71 4,00

2. Управління та поводження з 
відходами Е О с -1 5 -1 7 7 100,0 - - 4 57,14 3 42,86 - - 100,0 57,14 3,57

3. Екологічне інспектування Е О с -1 5 -1 7 7 100,0 - - 5 71,42 2 28,58 - - 100,0 71,42 3,71
Середнє значення за циклом - - - - - - - - - - - - 100,0 66,66 3,89

2. Дисципліни гуманіта эного та соціально економічного циклу

1. Українська мова (за професійним 
спрямуванням) Е О с -1 5 7 7 100,0 - - 4 57,14 3 42,86 - - 100,0 57,14 3,57

2. Іноземна мова Е О с - 1 5  , 7 7 100,0 - - 4 57,14 3 42,86 - - 100,0 57,14 3,57
Середнє значення за циклом - / - - - - - - - - - - - 100,0 57,14 3,57

Голова комісії 
Сербов
Микола Г еоргійович

проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат 
географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

Член комісії 
Гайченко 
Віталій Андрійов/

- завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, 
професор



Завідувач кафедри 
екології, д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко

З експертними висновками 
Ступнік 
Микола 
Іванович

“ 18 ” лютого 2

іектора Державного вищого навчального 
;у «Криворізький національний університет», 
професор



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
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1. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

1.
Охорона та раціональне 
використання природних 
ресурсів

Е О м - 15-1 5 5 100,0 1 20,00 3 60,00 1 20,00 - - 100,0 80,00 4,0

2. Управління та поводження з 
відходами Е О м -  15-1 •5 5 100,0 - - 4 80,00 1 20,00 - - 100,0 80,00 3,8

3. Екологічне інспектування Е О м - 15-1 5 5 100,0 1 20,00 3 60,00 1 20,00 - - 100,0 80,00 4,0
Середнє значення за циклом - - - - - - - - - - - - 100,0 80,00 3,95

2. Дисципліни гуманітарного та соціально економічного циклу

1.
Українська мова (за 
професійним спрямуванням) Е О м - 15 5 5 100,0 - - 3 60,00 2 40,00 - - 100,0 60,00 3,6

2. Іноземна мова Е О м - 15 /  5 5 100,0 - - 3 60,00 2 40,00 - - 100,0 60,00 3,6
Середнє значення за циклом / - - - - - - - - - - - 100,0 60,00 3,6

Голова комісії 
Сербов
Микола Георгійович

Член комісії 
Г айченко 
Віталій Андрійов

шшй проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат 
географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, 
професор



Завідувач кафедри 
екології, д.мед.н., доцент

З експертними виснов, 
Ступнік 
Микола 
Іванович

18 лютого 2016

А.М. Бондаренко

ректора Державного вищого навчального 
Уаду «Криворізький національний університет», 

, професор



Т а б л и ц я  2 .1

Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР
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1. Дисципліни гуманітарного та соціально економічного циклу

1.
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

ЕО -14 19 100 94,7 - - 72,22 66,67 27,78 33,33 - - 3,72 3,66 -0,06

2. Іноземна мова Е О -  12 18 100 100 - - 61,11 55,56 38,89 44,44 _ - 3,61 3,55 -0,06
3. Філософія ЕО - 14 19 94,44 94,74 11,11 16,67 55,55 38,89 27,78 44,44 - 3,82 3,53 -0,29

2. Дисципліни фундаментального циклу

4. Геологія з основами 
морфології ЕО - 12 18 100 100 40,00 27,78 30,00 33,33 30,00 38,89 - - 4,10 3,89 -0,21

5. Метеорологія та 
кліматологія ЕО - 13 18 100 100 16,66 11,11 61,11 66,67 22,23 22,22 - - 3,94 3,83 -0,11

6. Г еоботаніка ЕО -13 18 17 17 - - 61,11 58,82 33,33 41,18 - - 3,65 3,59 -0,06
3. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

7. Техноекологія ЕО - 13 18 100 94,44 15,39 11,76 46,15 41,17 38,46 47,05 - - 3,77 3,64 -0,13
8. Екологічна безпека ЕО - 12 18 100 100 38,46 27,78 38,46 38,89 23,08 33,33 - - 4,15 3,94 -0,21
9. Біологія ЕО - 14 19 94,44 95,00 11,11 - 38,89 50,00 44,44 50,00 - 3,65 3,50 -0,15

Голова комісії 
Сербов
Микола Георгійович

^перший проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат 
географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

Член комісії л  1 __
Гайченко — ^Г ^^І^в ід у вач  кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного
Віталій Андрійович університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук,

професор



Завідувач кафедри 
екології

З експертними виснов, 
Ступнік 
Микола 
Іванович

18 лютого 2016 р

д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко

тора Державного вищого навчального 
[«Криворізький національний університет»,

г.Ш,%шрфесор
/ 5 " 'о ]/



Т а б л и ц я  2 . 2

Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР 
студентами спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
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1. Д и сц и п л ін и  проф есійно-орієнтованого ц и кл у

1.
Охорона та раціональне 
використання природних 
ресурсів

Е О с- 15-1 7 100 100 26,67 14,29 53,33 71,42 20,00 14,29 - - 4,07 4,00 -0,07

2. Управління та поводження з 
відходами Е О с- 15-1 7 100 100 13,34 - 53,33 57,14 33,33 42,86 - - 3,80 3,57 -0,23

3. Екологічне інспектування ЕОс -  15-1 7 100 100 13,34 - 53,33 71,42 33,33 28,58 - - 3,80 3,71 -0,09
2. Д исципліни  гум ан ітарн ого  т а  соц іально  економ ічного  циклу

1.
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)

ЕОс -  15-1 7 94,7 100 - - 66,67 57,14 33,33 42,86 - - 3,66 3,57 -0,09

2. Іноземна мова ЕОс -  15-1 7 . 100,0 100 - - 55,56 57,14 44,44 42,86 - - 3,55 3,57 +0,02

Голова комісії 
Сербов
Микола Георгійович

Член комісії 
Гайченко
Віталій Андрійович

/горілий проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат 
географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

^^зйвідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, 
професор



Завідувач кафедри 
екології д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко
З експертними виснов,
Ступнік
Микола
Іванович

18 лютого 2016

кгора Державного вищого навчального 
^«Криворізький національний університет», 

фесор



Т а б л и ц я  2 .3

Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР 
студентами спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
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1. Дисципліни професійно-орієнтованого циклу

1.
Охорона та  раціональне 
використання природних 
ресурсів

Е О м -1 5 -1 5 100 100 37,50 20,0 62,50 60,00 - 20,00 - - 4,38 4,0 -0,38

2. Управління та  поводження з 
відходами Е О м -  15-1 5 , 100 100 12,50 - 75,00 80,00 12,50 20,00 - - 4,00 4,0 -

3. Екологічне інспектування Е О м -1 5 -1 5 100 100 37,50 20,0 62,50 60,00 - 20,00 - - 4,38 4,0 -0,38
2.Л исципліни гуманітарного та соціально економічного циклу

1. У країнська мова (за 
професійним спрямуванням) ЕОм -  15-1 5 94,7 100 - - 66,67 60,00 33,33 40,00 - - 3,66 3,6 -0,06

2. Іноземна мова Е О м -1 5 -1 5 . 100 100 - - 55,56 60,00 44,44 40,00 - - 3,55 3,6 +0,05

Голова комісії 
Сербов
Микола Г еоргійович

Член комісії 
Гайченко
Віталій Андрійович ̂

.^/перший проректор Одеського державного екологічного університету, кандидат 
/географічних наук, професор кафедри гідроекології та водних досліджень

Завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук, 
професор



Завідувач кафедри
екологи

З експертними виснов, 
Ступнік 
Микола 
Іванович

1 8 лютого 2016

д.мед.н., доцент А.М. Бондаренко

ектора Державного вищого навчального 
«Криворізький національний університет», 

рофесор


