
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

Освітня програма 28241 Автомобільний транспорт

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Кременчуцький національний університет імені Михайла
Остроградського

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 28241

Назва ОП Автомобільний транспорт

Галузь знань 27 Транспорт

Cпеціальність 274 Автомобільний транспорт

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Попович Павло Васильович, Магопець Михайло Сергійович, Дмитрів
Ігор Васильович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.02.2021 р. – 17.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.kdu.edu.ua/Documents/samoocin_OP_274_bak.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.kdu.edu.ua/Documents/progr_vizit_OP_274.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітня програма "Автомобільний транспорт" є актуальною та відповідає вимоги ринку праці, роботодавці
приймають активну участь у функціонуванні даної ОП та зацікавлені у її випускниках. Цілі освітньої програми
повністю відповідають "Стратегічним напрямкам розвитку" Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського В ході дистанційного візиту експертна група перевірена достовірність поданої у
відомостях самооцінювання інформації, наявності необхідної документації, навчально-методичного забезпечення
освітніх компонентів. Експертна група констатує достатній якісний рівень організації навчального процесу. ОП та
освітня діяльність за цією програмою відповідають усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх
програм, з недоліками, що не є суттєвими (рівень В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітня програма враховує тенденції розвитку спеціальності, ринку праці та регіонального контексту, систематично
оновлюється та враховує пропозиції та потреби усіх зацікавлених сторін, зокрема, як здобувачів вищої освіти
(об'єднання дисциплін, поглиблене вивчення англійської мови) так і роботодавців (оновлення змісту дисциплін), що
безумовно є позитивним. Аналіз матриці відповідностей, навчального плану та структури освітніх компонентів
показав їх логічну та системну взаємопов'язаність. Надзвичайно позитивним є активне залучення роботодавців до
процесу модернізації змісту ОП та врахування пропозицій студентів. Визначені правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, що підтверджено реальним прикладом. До сильних сторін реалізації
ОП „Автомобільний транспорт” слід віднести активне використання в освітньому процесі індивідуального освітнього
простору (http://krnu.org), який добре наповнений тими матеріалами, з якими здобувач працює в освітньому
процесі. Важливим є наявність публікацій у НПП як даної ОП так і кафедри загалом у виданнях, які індексуються у
міжнародних наукометричних базах Scopus та (або) Web of Science. Форми контрольних заходів та критерії їх
оцінювання є чіткими, зрозумілими, валідними і вчасно заздалегідь оприлюдненими. Атестація здобувачів вищої
освіти за ОП здійснюється у формі державного іспиту, завданняякого, за відсутності, на час затвердження ОП,
СВО регламентувалося дескрипторами НРК та компетентностями і результатами навчання за ОП. Позитивним є
наявність у практично у всіх НПП наукового ступеня за спеціальністю, вченого звання та кваліфікації, пов'язаної з
фаховими дисциплінами ОП "Автомобільний транспорт", також добра професійна активність. Наявна тісна
співпраця з роботодавцями, представники яких беруть участь в організації і реалізації освітнього процесу, проводять
окремі навчальні заняття. Матеріально-технічна база таких підприємств, як ТОВ «ТМ «ГОРА»; ТОВ «АТП-15307»;
ПП «Євротранс-сервіс»; ТОВ «Єристівський ГЗК»; ФОП «Морозов Є.С.» та інших активно використовується для
проходження практик та ознайомлення здобувачів даної ОП із сучасними технологіями у сфері автомобільного
транспорту. Здобувачі вищої освіти, за результатами опитування, повністю задоволені освітнім середовищем та
реалізацією освітнього процесу. Якість освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти не викликає сумнівів. Студентське самоврядування проводить опитування,
представляє інтереси здобувачів на Вчених радах та займається організацією дозвілля студентів. Позитивною
динамікою розвитку ОП є створення сторінки кафедри Автомобілів і тракторів у соціальних мережах.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

На думку експертної групи необхідно додатково ознайомитись із аналогічними ОП іноземних ЗВО за відповідною
спеціальністю. Оскільки робоча група врахувала лише досвід впровадження аналогічної ОП в декількох вітчизняних
ЗВО та Люблінській політехніці. Як приклад, можна проаналізувати споріднені ОП в Мюнхенському технічному
університеті (Technical University of Munich) та Каунаському технологічному університет (Kaunas University of
Technology), де наявна сучасна матеріально-технічна база та освітні компоненти. Дані заклади в перспективі можуть
стати партнерами для реалізації академічного обміну та наукових проектів. Об'єднання навчальних дисциплін
"Українська мова (за професійним спрямуванням)" та "Українознавство" об'єднанні в одну - "Українознавство",
призвело, як показує аналіз силабуса навчальної дисципліни "Українознавство"
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Metod/Other_departments/UZ_S.pdf), фактичною відсутністю "Української мови (за
професійним спрямуванням)", що є категорично неприпустимим. На думку експертної групи доцільно спростити
порядком визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти. До слабких сторін слід
віднести необхідність подальших кроків до активізації процесу залучення здобувачів вищої освіти ОП
„Автомобільний транспорт” до програм академічної мобільності по закінченню пандемії. Несуттєвим недоліком
вважаємо нечіткість критеріїв оцінювання, що представлено у робочих програмах, доцільним буде для
вдосконалення питання процедурного забезпечення об’єктивності НПП деталізувати, за що конкретно яку кількість
балів може одержати здобувач. Несуттєвим недоліком вважаємо те, що має місце, на веб – ресурсах, неповне
інформування студентів про контент вибіркових дисциплін, і, як результат, як доповнення, усне інформування
студентів про вибіркові дисципліни з фіксацією на паперових носіях. Рекомендацією експертів є удосконалення
інформування здобувачів детальніше про те, за який вид роботи яку кількість балів можуть одержують здобувачі за
даною ОП при вивченні дисциплін, у тому числі не лише в усному порядку, а на веб ресурсах ЗВО. Не достатньо
інформативною є сторінка студентського самоврядування на офіційному сайті ЗВО. Відсутність конкретної системи
відстежування кар’єрного шляху випускників. Експертна група рекомендує розмістити інформацію, щодо головних
здобутків, підвищення кваліфікації (стажування) та науково-методичної діяльності НПП, які залучені до реалізації
освітньої складової за даною ОП на веб-сторінці кафедри автомобілів і тракторів.
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III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньої програми "Автомобільний транспорт" полягають в підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі,
пасажирського та вантажного перевезень, ефективного виконання технічного обслуговування та ремонту рухомого
складу, підтримання його працездатності. Безумовно виконання цих важливих завдань потребує належного рівня
підготовки студентів, знання сучасної техніки (будови, налагодження), програмно-апаратних засобів реалізації
сучасних технологічних процесів автомобільного транспорту. Зустріч із менеджментом Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського та гарантом ОП підтвердила повну підтримку даної ОП.
Зокрема, ректор, професор Загірняк Михайло Васильович, перший проректор, професор Никифоров Володимир
Валнтинович та проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, доцент Сергієнко Сергій
Анатолійович під час дистанційної зустрічі вказали на перспективність даної ОП та зацікавленість в її випускниках
провідними підприємствами регіону. Було зазначено, що дана освітня програма повністю відповідає "Стратегічним
напрямкам розвитку" КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/strateg_napr_rozv.php) та забезпечує набуття необхідних
компетентностей для вирішення усієї номенклатури завдань даної галузі. ОП "Автомобільний транспорт" відповідає
місії та стратегії ЗВО у забезпеченні ринку праці кваліфікованими фахівцями та забезпеченні конкурентної
спроможності випускників.

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

Проведені дистанційні зустрічі із здобувачами вищої освіти та роботодавцями повністю підтвердили врахування їх
побажання та потреби при визначенні програмних результатів навчання за даною ОП. Зокрема доцент кафедри
автомобілів і тракторів Павленко Олександр Володимирович зазначив, що проводяться опитування здобувачів
вищої освіти за даною ОП. Гарант ОП, доцент Клімов Едуард Сергійович підтвердив, що результати опитувань
обговорюються на засіданнях кафедри та за їх результатами вносяться необхідні зміни, що свідчить про постійну
модернізацію даної ОП. Під час дистанційної зустрічі із представниками роботодавців було встановлено їх активне
залучення в навчальний процес (ДЕК, проведення показових занять) та врахування побажань із модернізації змісту
навчальних дисциплін. Зокрема, директор ФОП «Морозов Є.С.» Морозов Євгеній Сергійович відзначив, що було
враховане його побажання поглибленого вивчення іноземної мови та сучасних комп'ютерних засобів автомобільної
діагностики. Комерційний директор ТОВ «Єристівський ГЗК» Міщенко Віктор Федорович, Генеральний директор
ТОВ «АТП-15307» Кирєєв Юрій Васильович та заступник директора з розвитку ТОВ «ТМ «ГОРА» Бала Володимир
Володимирович відзначили достатній рівень підготовки випускників ОП "Автомобільний транспорт" та високий
професіоналізм науково-педагогічних працівників. Зазначені стейкголдерами відомості та підтвердження
відповідних змін до ОП "Автомобільний транспорт" зафіксовано у наданих експертній групі витягах протоколів
кафедри (№10 від 10 червня 2017р., №8 від 16 лютого 2019р), вченої ради інституту механіки і транспорту (№6 від
30 червня 2017р., №4 від 22 лютого 2019р) та студради і профспілкового бюро (№4 від 25 лютого 2019р). Варто
відзначити, що на сайті ЗВО КрНУ розміщене "Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу і
перегляд освітніх програм" (http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_rozrob_zatv_monitor_op.pdf) в якому
достатньо детально описано порядок перегляду ОП.

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

Аналіз відомостей про самоаналіз та отримана інформація під час дистанційних зустрічей дозволяє стверджувати,
що ОП відображає тенденції розвитку спеціальності. Зокрема, комерційний директор ТОВ «Єристівський ГЗК»
Міщенко Віктор Федорович та директор ПП «Євротранс-сервіс» Кагал Олег Володимирович підтвердили постійний
діалог з гарантом ОП та науково-педагогічними працівниками. Генеральний директор ТОВ «АТП-15307» Кирєєв
Юрій Васильович вказав на належний рівень фахової підготовки випускників та їх регулярне працевлаштування в
ТОВ «АТП-15307». Особливість даної ОП є її спрямованість на отримання необхідних знань про сучасні технології та
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технічні засоби для ефективного технічного обслуговування та експлуатації автомобільного транспорту, вивчення
новітніх інформаційних систем та обчислювальних технологій. Роботодавці підтвердили потребу у фахівцях даної
спеціальності та належну підготовку випускників. директор ПП «Євротранс-сервіс» Кагал Олег Володимирович,
генеральний директор ТОВ «АТП-15307» Кирєєв Юрій Васильович підтвердили проходження практики на
підприємствах та постійний контакт із здобувачами. Під час зустрічі з гарантом ОП доцентом Клімовим Едуардом
Сергійовичем та групою забезпечення підтверджено врахування досвіду аналогічних, як вітчизняних (Національний
транспортний університет, Житомирський державний технологічний університет) так і закордонних програм
(Люблінська політехніка). Зокрема із Люблінською політехнікою наявний договір про співпрацю (№ 06-38/15 від
26.06.2015 р). Із аналогічної ОП (Люблінська політехніка) враховано досвід у викладанні двох дисциплін (Основи
управління якістю машин та Автомобільні двигуни). За результатами дистанційної зустрічі підтверджено
врахування досвіду аналогічних ОП у вітчизняних ЗВО, зокрема: при формуванні додаткових і фахових
компетентностей (НТУ, ЖДТУ) з навчальних дисциплін (Автомобілі, Технічні експлуатація та ремонт автомобілів,
Організація автомобільних перевезень) та при виборі кількості кредитів та вивченні дисциплін (ХНАДУ). Доцільно
врахувати досвід ЗВО Західної Європи в яких присутні аналогічні ОП. Як приклад, можна проаналізувати споріднені
ОП в Мюнхенському технічному університеті (Technical University of Munich) та Каунаському технологічному
університет (Kaunas University of Technology), де наявна сучасна матеріально-технічна база та освітні компоненти.
Дані заклади в перспективі можуть стати партнерами для реалізації академічного обміну та наукових проектів.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На момент розроблення у 2017 році та оновлення у 2019 році ОП "Автомобільний транспорт" Стандарт вищої освіти
за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт" був відсутній. Аналіз таблиці відповідностей ОП "Автомобільний
транспорт" показав повну відповідність вимогам 6 рівня НРК України. У звіті самооцінювання вказано відповідність
7 рівня НРК України! На сайті ЗВО в профілі ОП зазаначений 6 рівень НРК України
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2019_Ukr.pdf). Під час дистанційних зустрічей з групою забезпечення та
роботодавцями підтверджено, що після прийняття стандарту в листопаді 2020 року розроблено проєкт ОП, який
повністю враховує вимоги стандарту. Експертній групі надані витяги протокол із результатами обговорення проєкту
ОП (кафедри №4 від 21 листопада 2020р). Також експертна група ознайомилась із витягом з протоколу засідання
кафедри (№7 від 25 січня 2021р) про затвердження ОП "автомобільного транспорту", що відповідає вимогам
чинного стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма враховує тенденції розвитку спеціальності, ринку праці та регіонального контексту. ОП
систематично оновлюється та враховує пропозиції та потреби усіх зацікавлених сторін, зокрема, як здобувачів вищої
освіти (об'єднання дисциплін, поглиблене вивчення англійської мови) так і роботодавців (оновлення змісту
дисциплін), що безумовно є позитивним. Представники роботодавців відзначили високу зацікавленість у
випускниках ОП та їх належний рівень фахової підготовки.

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

На думку експертної групи необхідно додатково ознайомитись із аналогічними ОП іноземних ЗВО за відповідною
спеціальністю. Оскільки робоча група врахувала лише досвід впровадження аналогічної ОП в Люблінській
політехніці. Як приклад: Мюнхенський технічний університет (Technical University of Munich), Каунаський
технологічний університет (Kaunas University of Technology). Для ознайомлення із сучасною матеріально-технічною
базою, освітніми компонентами, можливості для академічного обміну.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.2 та 1.4 та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1. Несуттєвими є слабкі сторони за підкритерієм 1.3.
Доцільно врахувати досвід декількох іноземних ОП. Робоча група врахувала досвід ряду вітчизняних ЗВО (НТУ,
ЖДТУ, ХНАДУ) та лише одного іноземного ЗВО (Люблінська політехніка).

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Сумарний обсяг освітньої програми "Автомобільний транспорт" становить 240 кредитів ЄКТС, з яких 67 кредитів
(28%) відводиться під вибіркові навчальні дисципліни (згідно наданого в матеріалах справи навчального плану,
протокол Вченої ради КрНУ №9 від 29.05.2019р), що повністю відповідає вимогам Закону України "Про вищу
освіту" (абзац 1 частина 4 стаття 5). На момент затвердження ОП стандарт вищої освіти був відсутній. Під час
дистанційних зустрічей з робочою групою встановлено, що розроблений та проходить обговорення (протокол
засідання кафедри №4 від 21.11.2020р) проект освітньо-професійної програми із врахуванням вимог стандарту
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2020_Proekt.pdf).

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

Детальний аналіз освітньої програми показав, що вона складається із 52 освітніх компонентів, зокрема: 32
обов'язкових (14 загальної підготовки, 14 професійної підготовки, 4 практичної підготовки) та 20 вибіркових (2
блоки по 8 навчальних дисциплін професійно орієнтованих та 4 вільного вибору студента). Проведений детальний
аналіз освітніх компонентів (робочих програм, силабусів), дистанційні зустрічі з науково-педагогічним персоналом
та здобувачами вищої освіти дозволяє стверджувати, що ОП має чітку структуру. Навчальний план демонструє
логічну послідовність викладання навчальних дисциплін. Аналіз матриці відповідності
(https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/2973/view , http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2019_Ukr.pdf), освітніх
компонентів (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/navchalni-dyscypliny-ATb) показав, що обов'язкові компоненти ОП
забезпечують набуття всіх програмних РН та формування необхідних компетентностей для даного рівня освіти.
Варта відзначити, що під час дистанційної зустрічі роботодавці відзначили достатньо високий рівень підготовки
випускників. Зокрема, директор ПП «Євротранс-сервіс» Кагал Олег Володимирович, комерційний директор ТОВ
«Єристівський ГЗК» Міщенко Віктор Федорович підтвердили достатній рівень знань здобувачів та зацікавленість у
їх працевлаштуванні.

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

Аналіз змісту освітньої програми, наповнення освітніх компонентів показав повну відповідність предметній області
спеціальності 274 "Автомобільний транспорт". Експертна група детально проаналізувала навчальні плани за 2017
рік (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/NP_ATb-2017_Ukr.pdf) та за 2019 рік (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/NP_ATb-
2019_Ukr.pdf). Варто відзначити суттєві відмінності між ними, що свідчить про активність робочої групи та
врахування побажань, як здобувачів вищої освіти, так і роботодавців. Загальна кількість освітніх компонентів
зменшилась із 61 (2017 рік) до 52 (2019 рік). Збільшилась кількість дисциплін вільного вибору студента з 2 (2017 рік)
до 4 (2017 рік) (посилання на навчальні плани приведені вище). В навчальному плані відсутні назви цих дисципдін,
оскільки вони обираються із загального переліку (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/Vib_Disc_20-21.pdf). Позитивним є
поява нових навчальних дисциплін: "Правове регулювання суспільних відносин" та "Комп'ютерна техніка та
програмування". Під час дистанційних зустрічей із науково-педагогічним персоналом та аналізу відомостей
самооцінювання встановлено, що навчальні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" та
"Українознавство" об'єднанні в одну - "Українознавство". Зроблено це на підставі "пропозицій студентів"
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PrSt_2017.pdf). Аналіз силабуса навчальної дисципліни "Українознавство"
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Metod/Other_departments/UZ_S.pdf) показав, що структура навчальної дисципліни
зосереджена на вивченні історії України, пізнанні нашої унікальної культури. Це безперечно є надзвичайно
важливо, проте повністю відсутні будь-які теми, що сприяють: "оволодіння основами офіційно-ділового, наукового,
розмовного стилів української мови" (http://at.kdu.edu.ua/Files/Metod/Other_departments/UMPS_RNP.pdf). Тому
експертна група наполегливо рекомендує внести відповідні теми в структуру навчальної дисципліни
"Українознавство" або відновити навчальну дисципліну "Українська мова (за професійним спрямуванням)".
Обов'язкові компоненти даної ОП уможливлюють набуття здобувачами вищої освіти необхідних компетентностей та
досягнути в повній мірі результатів навчання, що відповідають вимогам 6-го рівня Національної рамки кваліфікації
України. Оскільки ОП "Автомобільний транспорт" розроблена до прийняття стандарту - програмні результати
навчання (таблиця 3 Матриця відповідностей https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/2973/view) відрізняються від
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наявних у чинному стандарті вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/10/23/274_Avtomobilnyy_transport_bakalavr.pdf). При зустрічі з гарантом та
роботодавцями було встановлено, що розроблений та проходить обговорення проект ОПП "Автомобільний
транспорт" за 2020 рік із врахуванням вимог чинного стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний
транспорт" (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2020_Proekt.pdf) де ці недоліки виправлено/

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

Детальний аналіз структури ОП "Автомобільний транспорт", відповіді на питання під час дистанційних зустрічей
(гарант, НПП, здобувачі вищої освіти) показав, що забезпечується формування індивідуальної освітньої траєкторії.
Здобувачі маю можливість вибору освітніх компонентів загальним обсягом 67 кредитів (28% від загальної
кількості): 47 кредитів - один з двох вибіркових блоків по 8 дисциплін; 20 кредитів - 4 дисципліни вільного вибору.
Варто зауважити, що здобувачі мали можливість ознайомитись та вибрати 4 дисципліни вільного вибору з поміж 31
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/dyscypliny-vilnogo-vyboru-studentiv) у 2019-2020 н.р. та понад 50
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/Vib_Disc_20-21.pdf) на 2020-21 н.р. Зазнав змін сам механізм формування
вибіркової складової навчального плану. У 2020-2021 навчальному році у КрНУ введений "уніфікований перелік
навчальних дисциплін за вибором студентів". Під час дистанційних зустрічей навчально-педагогічні працівники,
зокрема доцент Павлено О.В., вказав, що необхідну інформацію (навчальні плани, перелік дисциплін, заяви)
студенти отримують від кураторів. На сайті університету здобувачі ознайомлюються із силабусами
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/navchalni-dyscypliny-ATb) після чого здійснюють вибір. Поряд з тим формування
індивідуальної освітньої траєкторії ОП "Автомобільний транспорт", що акредитується
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2019_Ukr.pdf) обмежується блочним вибором професійно орієнтованих
дисциплін (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/NP_ATb-2019_Ukr.pdf). Вибір навчальних дисциплін в поточному
навчальному році регламентується: "Положенням про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін
2020" (http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). Дистанційна зустріч із здобувачами вищої освіти
підтвердила їх ознайомлення із порядком вибору дисциплін, своєчасним наданням інформації, та можливістю
вільного вибору. Зокрема, здобувачі вищої освіти під час дистанційної зустрічі (3, 4 курси) розповіли, що вони
власноруч писали заяву на другому курсі на ім'я директора інституту де вказували вибрані дисципліни. Після чого їх
розподілили за групами для вивчення даних дисциплін. Також студенти підтвердили, що їх попередили про
мінімальну кількість здобувачів за якої формується група (10 студентів). З чого можна зробити висновок, що існує
реальна можливість вибору навчальних дисциплін.

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

За результатами аналізу освітньої програми та дистанційних зустрічей (з гарантом, НПП, представниками
роботодавців, здобувачами вищої освіти) встановлено, що практична підготовка забезпечується навчальною,
виробничою та технологічною практиками. Вказані практики дозволяють здобути: навики організації робіт на
об'єктах автомобільного транспорту із врахування правил техніки безпеки, вивчення сучасних зразків програмно-
апаратного забезпечення. Під час дистанційної зустрічі із представниками роботодавців директор ПП "Євротранс-
сервіс" Кагал Олег Володимирович та директор ТОВ "АТП-15307" Кирєєв Юрій Васильович підтвердили, що
студенти проходять практику на вказаних підприємствах, відповідно до підписаних договорів (додаються в
матеріалах звіту). Здобувачі вищої освіти, під час дистанційної зустрічі, підтвердили високий рівень задоволеності
якістю практичної підготовки. Варто відзначити, що коронавірусна хвороба (COVID-19) наклала певні обмеження на
проходження практики.

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

Детальний аналіз освітньої програми, матриці вдповідностей програмних компетентностей та проведені дистанційні
зустрічі з гарантом, НПП дозволили встановити, що ОП забезпечує набуття здобувачами необхідних соціальних
навичок під час вивчення наступних навчальних дисциплін: "Філософія", "Правове регулювання суспільних
відносин в Україні", "Інформаційні технології на автомобільному транспорті", "Іноземна мова". Поряд з тим
експертна група наголошує на необхідності удосконалення структури навчальної дисципліни "Українознавства" або
відновлення "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для забезпечення: "оволодіння основами офіційно-
ділового, наукового, розмовного стилів української мови". Під час дистанційної зустрічі із здобувачами вищої освіти
експертна група відзначає, що вони володіють необхідними навичками комунікації та чітко висловлюють свої
думки.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Під час дистанційних зустрічей з гарантом та НПП встановлено, що на момент розроблення та затвердження даної
ОП "Автомобільний транспорт" професійний стандарт був відсутній. А тому враховувались вимоги НРК України та
розміщеного на той час проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт". Гарант ОП
повідомив, що на сайті ЗВО розміщений проект ОП розроблений на основі діючого Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 274 "Автомобільний транспорт".

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

Аналіз навчального плану (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/NP_ATb-2019_Ukr.pdf) та результати дистанційних
зустрічей з НПП та здобувачами вищої освіти показав, що обсяг аудиторної (31,98%) та самостійної (68,02%) роботи
є достатнім для досягнення програмних результатів навчання. Структура аудиторних годин наступна: лекції - 946
годин (41,09%), лабораторні - 330 годин (14,35%), практичні - 994 годин (43,18%) та семінари - 32 години (1,38%).
Під час дистанційної зустрічі здобувачі вищої освіти не висловлювали скарг через надмірне аудиторне
навантаження чи брак часу на самостійну роботу.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою відсутня. Під час дистанційних зустрічей представники
роботодавців повідомили про зацікавленість у майбутньому в такі формі освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналіз матриці відповідностей, навчального плану та структури освітніх компонентів показав їх логічну та системну
взаємопов'язаність. Структура освітньої програми передбачає можливість формування індивідуальної траєкторії.
Здобувачі вищої освіти на достатньому рівні ознайомлені з процедурою вибору освітніх компонентів та їх переліком.
Надзвичайно позитивним є активне залучення роботодавців до процесу модернізації змісту ОП та врахування
пропозицій студентів. Наявні договори передбачають використання матеріально-технічної бази підприємств-
партнерів, що надає значні можливості використання в навчальному процесі сучасних зразків автомобільної техніки
та новітнього програмного забезпечення.

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

Об'єднання навчальних дисциплін "Українська мова (за професійним спрямуванням)" та "Українознавство"
об'єднанні в одну - "Українознавство", призвело, як показує аналіз силабуса навчальної дисципліни
"Українознавство" (http://at.kdu.edu.ua/Files/Metod/Other_departments/UZ_S.pdf), фактичною відсутністю
"Української мови (за професійним спрямуванням)", що є категорично неприпустимим. Експертна група наголошує
на необхідності удосконалення структури навчальної дисципліни "Українознавства" або відновлення "Українська
мова (за професійним спрямуванням)" для забезпечення: "оволодіння основами офіційно-ділового, наукового,
розмовного стилів української мови".

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Детальний аналіз освітньої програми (навчальний план, стурктура освітніх компонентів) та матриці відповідностей
показав логічну та системну взаємопов'язаність. Позитивним є ознайомленість здобувачів вищої освіти з
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процедурою вибору освітніх компонентів та їх переліком. Договори з підприємствами-партнерами дозволяють
впроваджувати в освітній процес сучасні технології. Зважаючи на наведені сильні сторони та позитивні практики,
ОП загалом відповідає критерію 2 з недоліками, що не є суттєвими (підкритерії 2.4). Вказаний недолік не є
критичним, оскільки для його виправлення достатньо внести відповідні теми в структуру навчальної дисципліни
"Українознавство".

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

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

Експертна група провела детальний аналіз чинних правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського в 2021 році
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Pravila_KrNU_2021.pdf) (протокол №4 від 23.12.2020р Вченої ради КрНУ),
додатку 1 (http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok1_2021.pdf) та додатку 2
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok2_2021.pdf) цих правил. Під час дистанційної зустрічі з
адміністративним персоналом відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Рєзнік Дмитро Володимирович
надав інформацію про особливості вступної кампанії, терміни оприлюднення правил прийому та профорієнтаційну
роботу. Ознайомлення з правилами прийому показало відсутність дискримінаційних обмежень. На сайті ЗВО КрНУ
(http://www.kdu.edu.ua/new/priyom.php) чітко подано необхідну інформацію (терміни прийому заяв, перелік
необхідних документів). Забезпечуються рівні умови доступ до вищої освіти за даною ОП для усіх категорій
абітурієнтів.

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

Вступ на навчання із спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" за ОП "Автомобільний транспорт" на базі ОКР
молодшого спеціаліста проводиться за результатами ЗНО (Українська мова, математика) та фахового випробування
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok6_2021.pdf). Під час дистанційної зустрічі гарант ОП зазначив, що має
можливість вносити пропозиції щодо зміни вагових коефіцієнтів конкурсних предметів. Ваговий коефіцієнт
фахового випробування становить 0,5, а для математики та фізики - 0,25. Програма фахового випробування для
вступу розміщена на сайті (http://www.kdu.edu.ua/Documents/reiting/274_progrbak_2020.PDF) та відповідає рівневі
початкових компетентностей для початку навчання за даною ОП. Аналіз програми фахового випробування показує,
що в повній мірі враховані особливості даної ОП. Зокрема, наявні питання з таки освітніх компонентів, як
"Автомобілі", "Автомобільні двигуни" та "Технічна експлуатація автомобілів". Програма містить перелік питань,
рекомендовану літературу та критерії оцінювання.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються наступними документами:
Положення про організацію освітнього процесу в КрНУ
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), та Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf). Під час дистанційної здобувачі вищої
освіти повідомили, що вони володіють інформацією про можливості академічної мобільності, але в даний час не
зацікавлені в її реалізації. Здобувачі вищої освіти вказали на причину - незадовільний рівень володіння іноземною
мовою. На дистанційних зустрічах керівництво ЗВО розповіло, що робить кроки із усунення цієї причини. Зокрема
студентка 4 курсу Корольова Ольга підтвердила свою проінформованість про можливості, як академічної
мобільності так і участі в стипендійних програмах. Вказана студентка зазначила задоволеність рівнем наявної
стипендії в ЗВО, як причину не участі в стипендійних програмах. Гарант освітньої програми та науково-педагогічні
працівники під час дистанційної зустрічі привели приклад (зазначений у відомостях самооцінювання) про
звернення Решетова Дмитра Ігоровича та його поновлення на 3 курс заочної форми навчання. Даний студент був
відрахований з ПНТУ імені Юрій Кондратюка, та поновлення на 3 курс заочної форми навчання КрНУ імені
Михайла Остроградського, що є наочним прикладом визнання результатів навчання в іншому ЗВО. Можливості
поспілкуватись із Решетовим Дмитром експертна група не мала.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
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реалізації освітньої програми.

На офіційному сайті ЗВО розміщений "Порядком визнання результатів навчання, отриманих унаслідок
неформальної освіти у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського"
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar). Під час дистанційної зустрічі здобувачі вищої освіти повідомили, що
знають про таку можливість. Експертна група не встановила жодного факту визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті. Згідно діючого порядку визнання неформальної освіти "визнання результатів
проводять у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми
(надалі ОП), передбачено вивчення певної навчальної дисципліни" (п 2.2) що суттєво обмежує здобувачів вищої
освіти. Аргументація, що це зроблено "з урахуванням імовірності непідтвердження здобувачем своїх результатів
навчання у неформальній освіті" є необґрунтованою, якщо здобувач вищої освіти отримав сертифікат, отже він уже
володіє необхідними знаннями. Наприклад, платформа масових онлайн-курсів Coursera містить актуальний для
даної ОП курс ("Introduction to Self-Driving Cars" (Вступ до безпілотних автомобілів)
https://www.coursera.org/learn/intro-self-driving-cars). Даний курс, розроблений PhD, Associate Professor Jonathan
Kelly та PhD, Associate Professor Arti Steven Waslander (University of Toronto), та містить контрольні тести, передбачає
розробку проекту для отримання сертифікату. Комерційний директор ТОВ "Єристівський ГЗК" Міщенко В.Ф. на
дистанційній зустрічі повідомив, про закупівлю підприємством безпілотних (дистанційно керованих) кар'єрних
самоскидів, що робить подібний курс надзвичайно актуальним. Процедура визнання результатів навчання
отриманих у неформальній освіті загалом є складною та тривалою. Здобувач має звернутись із заявою до директора
інституту (п 2.4), створюється предметна комісія (п 2.5). Складність процедури є одним із факторів пасивності
здобувачів вищої освіти. Доцільно спростити порядок визнання результатів навчання, отриманих унаслідок
неформальної освіти, для зацікавленості здобувачів у використанні платформ онлайн-курсів.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила вступу є чіткими та зрозумілими. Враховано особливості ОП "Автомобільний транспорт", що підтверджено
в ході дистанційних зустрічей з НПП та здобувачами вищої освіти. Визначені правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, що підтверджено реальним прикладом. Уся необхідна інформація
розміщена на сайті КрНУ ім. Михайла Остроградського.

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

На думку експертної групи доцільно спростити порядком визнання результатів навчання, отриманих унаслідок
неформальної освіти. Існуючий порядок передбачає, що здобувач має звернутись із заявою до директора інституту,
створюється предметна комісія, крім цього, визнання результатів проводять у семестрі, що передує вивченню певної
дисципліни. Під час дистанційної акредитації здобувачі зазначили відсутність бажання отримувати знання у
неформальній освіті. Доцільно зняти часові обмеження та визнавати результати навчання отримані у неформальній
освіті на основі верифікованих сертифікатів, дипломів. Сучасні платформа масових онлайн-курсів це можливість
познайомитись із передовими практиками провідних ЗВО світу.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП "Автомобільний транспорт" в цілому відповідає критерію 3. Експертна група має рекомендації за пунктом 3.4,
щодо спрощення порядку визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Аналізом встановлено, що заявлені у ОП форми і методи навчання та викладання сприяють досягненню заявлених
цілей та програмних результатів навчання, також відповідають вимогам студентоцентрованого підходу і
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відповідають принципам академічної свободи. З початком осіннього семестру заняття, окрім лабораторних робіт,
переведені на дистанційну форму навчання із використанням відповідних програмних та технічних засобів.
Лабораторні роботи, з дотриманням усіх встановлених безпекових вимог, виконуються у навчальних лабораторіях.
Проведена дистанційно зустріч із НПП та здобувачами вищої освіти забезпечили переконання, що вище вказані
наявні методи та форми навчання на ОП дозволяють на достатньому рівні досягти переважної більшості
програмних результатів навчання. На сайті кафедри оприлюднено ОП та навчальні плани до них, відповідно, на
двох освітніх рівнях. Інформацію про навчальні дисципліни, робочі програми, силабуси, навчально-методичну
літературу, розміщено на веб-сайті кафедри. Інформація про перелік дисциплін вільного вибору розміщено на веб-
сайті кафедри. Проте встановлено, не про всі дисципліни вільного вибору студенти можуть одержати повну
інформацію безпосередньо на веб ресурсах КрНУ, за окремими дисциплінами - лише назва предмету. За запитом
ЕГ, надане письмове пояснення, що НМЗ дисциплін та робочі програми дисциплін вільного вибору можна знайти за
посиланням http://at.kdu.edu.ua/uk/content/navchalni-dyscypliny-ATb. Дистанційна зустріч з НПП підтвердила
факти неповного інформування студентів про вибіркові дисципліни. За запитом експертної групи, ЗВО у особі
гаранта, надано вичерпне пояснення, відео пояснення викладача Черненко С.М. про роботу віртуального освітнього
простору (http://krnu.org), в якому саме і проводиться навчання та відкрите і прозоре оцінювання студентів,
розміщена інформація про навчальні дисципліни (додається). Проведено дистанційну зустріч із здобувачами вищої
освіти ОП „Автомобільний транспорт” у результаті якого підтверджено, що регулярно проводиться анкетування (не
менше 2 на рік). Аналіз результатів анкетування та дистанційної зустрічі із здобувачами показує наявність
можливості у них внесення пропозиції змін освітньої програми. За запитом експертної групи, ЗВО у особі гаранта,
надано вичерпне пояснення (додається до звіту), що опитування здобувачів, випускників, роботодавців і викладачів
у паперовіи формі замінено на онлаин-форми, розміщені на сторінці кафедри, розроблено «Положення про
опитування учасників освітнього процесу і споживачів освітніх послуг». Прикладом студентоцентрованого підходу є
можливість отримання та перевірки завдань для здобувачів вищої освіти дистанційно. Студенти ОП „Автомобільний
транспорт” мають індивідуальні акаунти в освітньому просторі. Фідбек з студентами з з визначенням рівня їхньої
задоволеності методами викладання шляхом оцінювання по результатах опитувань і анкетувань
http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya є достатнім.

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

В ході дистанційних зустрічей із здобувачами вищої освіти встановлено, що усі вони володіють електронною поштою
та електронними кабінетами у вказаному освітньому середовищі у тому числі. Офіційний сайт ЗВО надає
можливість здобувачам вищої освіти дізнатись необхідну інформацію про освітній процес загалом
(http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php), а на вкладці кафедри в розділі «Освітні програми»
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/274-avtomobilnyy-transport-bakalavr) розміщено ОП і навчальні плани, за якими
навчаються студенти, розклад занять, графік організації освітнього процесу, силабуси, критерії оцінювання, також
проект ОП (для обговорення) відповідно затвердженого 22.10.2020 р. наказом МОН України № 1293 СВО для
спеціальності 274 Автомобільний транспорт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. У вказаному
віртуальному просторі ЗВО здобувачам надається повний доступ до методичного забезпечення: робочі програми,
літературні джерела, методичні вказівки для виконання практичних задач та лабораторних робіт, самостійної
роботи студента, матеріали до лекційних занять, тестові завдання поточного і підсумкового контролю. В робочих
програмах, також методичних вказівках для лабораторних та практичних робіт, є розділи які стосуються критеріїв
оцінювання знань студентів. Інформування здобувачів вищої освіти в такий спосіб розширює їх можливості щодо
доступу до цієї інформації. ЕГ встановлено, що вказані критерії оцінювання в окремих випадках є недостатньо
інформативними, наприклад, 10 балів - лекції, 50 балів – лабораторні роботи, питання процедурного забезпечення
об’єктивності НПП вимагає деталізації за що конкретно яку кількість балів може одержати здобувач, у ході
дистанційних зустрічей надано пояснення про обов’язкове деталізоване прилюдне усне інформування здобувачів
кожним викладачем на першому відповідному занятті про критерії оцінювання. Дистанційні зустрічі підтвердили,
що цей процес активно ведеться, тому це не варто вважати недоліком ОП. Форми контролю ОП "Автомобільний
транспорт" регламентуються "Положенням про організацію освітнього процесу"
(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar) та кодексом академічної етики КрНУ
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), терміни проведення контрольних заходів є у
графіку освітнього процесу (http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/GOPDFN.jpg).

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

Наукова діяльність координується Товариством студентів, аспірантів і молодих учених КрНУ (Положення про
Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php) та радою
молодих вчених. На випусковій кафедрі проводиться реальна наукова робота здобувачів
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/naukova-robota-studentiv-kafedri). Причому поєднання навчання і досліджень при
реалізації ОП також забезпечується функціонуванням наукових гуртків «Проблеми автомобільного транспорту» під
керівництвом к.т.н. доц. Шевченка О.І. та «Інформаційні технології автомобільного транспорту» під керівництвом
Харькова О.А. (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/naukovi-gurtky). Встановлено, студентів Ткаченко А., Пельтій В.,
Степаненко О. було залучено до виконання госпдоговірної тематики «Аналіз причин зниження ресурсу
великогабаритних шин кар’єрних колісних транспортних засобів» (договір від 23.12.2019 № 456/20 – «АТ-
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Автополюс»), результати даних досліджень використовуються у роботі кар’єрних автосамоскидів на ТОВ
«Єристівський ГЗК». За 2018-2020рр. здобувачами, що навчаються на даній ОП одержано призові місця на ІІ етапі
Всеукраїнського і Міжнародного конкурсів студентських наукових робіт, зокрема, серед призерів Усеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт: 2018 рік – Магда А. С. (3 місце, КрНУ); 2019 рік – Зайцев А. С. (3-тє місце у
Всеукраїнській студентській олімпіаді, НТУ). Результати цих досліджень використовуються у навчальному процесі
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/vprovadzhennya-v-naukovyy-navchalnyy-proces); 2020 рік – Котов М. М. (3 місце
Всеукраїнського конкурсу, КрНУ http://trantex.kdu.edu.ua/uk/content/vseukrayinskyy-konkurs-studentskyh-
naukovyh-robit-za-napryamom-transportni- tehnologiyi-2019); Марчук О. П. (2 місце Всеукраїнського конкурсу,
ЛДУБЖД https://ldubgd.edu.ua/sites/default/files/noviy_dokument_microsoft_word_0.pdf ). Участь студентів під
керівництвом викладачів у наукових конференціях відображено в опублікованих тезах доповідей двох конференцій
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/konferenciyi): матеріали ХXІV–ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»; матеріали VI
Міжнародної конференції «Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту». Вище вказана
підтверджує поєднання навчання та дослідження під час реалізації ОП „Автомобільний транспорт”.

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

В процесі дистанційних зустрічей було встановлено, що процедура оновлення наступна: пропозиції, які вважають
раціональними для даної ОП вносяться викладачем до робочої програми дисципліни чи до матеріалів лекцій,
практичних, лабораторних робіт, ін. разом з розглядом та обговоренням на засіданнях кафедри Автомобілів і
тракторів, далі оновлені освітні компоненти схвалюються Інститутом механіки і транспорту і затверджуються у
встановленому для ЗВО порядку після чого оновлений документ оприлюднюється на сайті кафедри
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri). Для покращення фідбеку зі стейкголдерами запроваджено
заняття з їх представниками (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/laboratorna-robota-z-providnym-fahivcem-
avtomobilnogo-gospodarstva) та онлайн-обговорення змісту навчальних дисциплін на zoom-конференціях
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy-0). У 2018-2020 р. відбувалося
оновлення наступних освітніх компонентів: зміни у структурі дисципліни «Основи технічної діагностики
автомобілів» шляхом розширення практичної підготовки з використанням сучасних методів і засобів
комп’ютерного діагностування електронних систем керування під час зчитування цифрової інформації програмним
комплексом OpenDiagPRO-ELM з діагностичного порту автомобіля за допомогою К -Line адаптера
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/laboratorna-robota-z-providnym-fahivcem-avtomobilnogo-gospodarstva); зміст
навчального матеріалу з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» несуттєво оновився шляхом доповнення
лекційного заняття «Фактори, які впливають на екологічність автомобільного транспорту») матеріалом, у якому
описано сучасні методи та засоби зниження негативного впливу експлуатації автомобільного транспорту на
навколишнє середовище, дистанційна зустріч з роботодавцями підтвердила бачення наголос здобувачам на
екологічну проблематику; надані приклади оновлення змісту навчальних дисциплін є не суттєвими, зокрема зміст
навчального матеріалу «Рухомий склад автомобільного транспорту», доц. А. Черниш, лекція «Міжнародна
класифікація транспортних засобів» доповнено вимогами сучасних нормативних документів, послуговуються
установи з сертифікації автомобілів; «Конструювання та розрахунки автомобілів», доц. О. Павленко, тема
«Параметри автомобілів, які визначають його ефективність» доповнено матеріалами щодо модельного ряду
вантажних автомобілів військового призначення армії США.

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

Міжнародна діяльність у КрНУ координується Центром міжнародної діяльності (http://cia.kdu.edu.ua/index.php),
який виконує інформаційне забезпечення та подальше, при необхідності, консультування учасників освітнього
процесу про іноземних партнерів, гранти та стипендії; реальні можливості продовження навчання за кордоном,
підвищення кваліфікації, стажування, проходження практик, участі у міжнародних конференціях, зокрема укладено
договори міжнародного співробітництва з партнерами (http://cia.kdu.edu.ua/mignar_zvyazk_partn.php). Відповіді на
запит ЕГ (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/2973) також дистанційні зустрічі із здобувачами вищої
освіти і НПП, використання пошукової системи Google дозволили підтвердити достовірність поданої у звіті про
самооцінювання ОП інформації: здобувачі вищої освіти приймають участь у Міжнародному конкурсі студентських
наукових робіт за спеціальністю «Автомобільний транспорт» (http://krnukonkurs.kdu.edu.ua/en/index.php) (диплом
призера додається у відповіді на запит ЕГ). НПП систематично беруть участь у міжнародних науково-технічних
заходах та проходять стажування в іноземних ЗВО (викладач Малякова М.С. http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?
id=1518, http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=986 та інші) (сертифікати додаються у відповіді на запит ЕГ). З
2011 року діє договір про співпрацю кафедри автомобілів і тракторів КрНУ з кафедрою транспортної техніки та
логістики Павлодарського державного університету ім. С. Торайгирова (Казахстан)
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/2-3811.pdf). Наявні спільні публікації та участь в конференціях
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Nauka/Konf_KrNU_2020.pdf,
https://vestnik.psu.kz/images/pdf/energetika/energetika_4_2015.pdf). За ОП «Автомобільний транспорт» міжнародна
мобільність у тому числі реалізується способом наукового-педагогічного стажування НПП
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Photo/Pro%20kafedru/PK/PK_Chernish-2019.jpg), участі як викладачів також студентів у
міжнародних конференціях (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/konferenciyi), «Технології та інфраструктура
транспорту», м. Харків, УДУЗТ, 2018 р. International scientific and practical conference «Technical sciences: history, the
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present time, the future, EU experience» Wloclawek, Pepublic of Poland, September 27-28, 2019. Є договір про співпрацю
між КрНУ і Люблінською політехнікою № 6-3815. Здобувачі освіти та НПП на ОП мають вільний доступ до
наступних міжнародних інформаційних ресурсів, зокрема: Scopus, Web of Science, GoogleScholar, ORCID. Згідно
відомостей про самооцінювання та дистанційних зустрічей із здобувачами програми академічної мобільності поки
що не реалізовувалась на даній ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

До сильних сторін реалізації ОП „Автомобільний транспорт” слід віднести активне використання в освітньому
процесі індивідуального освітнього простору (http://krnu.org), який добре наповнений тими матеріалами, з якими
здобувач працює в освітньому процесі. Усі здобувачі мають облікові записи і можливість вільного доступу до
міжнародних інформаційних ресурсів (Scopus, Web of Science, GoogleScholar, ORCID). Важливим є наявність
публікацій у НПП як даної ОП так і кафедри загалом у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних
базах Scopus та (або) Web of Science, зокрема: завідувач кафедри д.т.н. Клімов Едуард Сергійович (Scopus ID:
57207736475) h-index - 3; д.т.н. Пузир Руслан Григорович (Scopus ID: 56560121300) h-index – 6; Черниш Андрій
Анатолійович (Scopus ID: 57220198223) h-index - 2; Черненко Сергій Михайлович (Scopus ID: 57203875693) h-index –
2, також інші викладачі, причому з тенденцією зростання протягом 2018 – 2020 рр.

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

До слабких сторін слід віднести те, що здобувачі за даною ОП участі у міжнародній академічний мобільності не
приймали. ЕГ вбачає необхідність подальших кроків до активізації процесу залучення здобувачів вищої освіти ОП
„Автомобільний транспорт” до програм академічної мобільності. Несуттєвим недоліком вважаємо нечіткість
критеріїв оцінювання, що представлено у робочих програмах, доцільним буде для вдосконалення питання
процедурного забезпечення об’єктивності НПП деталізувати, за що конкретно яку кількість балів може одержати
здобувач. Несуттєвим недоліком вважаємо те, що має місце, на веб – ресурсах, неповне інформування студентів про
контент вибіркових дисциплін, і, як результат, як доповнення, усне інформування студентів про вибіркові
дисципліни з фіксацією на паперових носіях.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП характеризується достатнім рівнем використання сучасних форм та методів навчання та викладання дисциплін,
що уможливлює досягнення заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. ОП має достатній рівень
узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3, 4,4 і недостатній за підкритерієм 4.5.
Виходячи з голістичного підходу при оцінюванні, релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів,
питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої
відповідності ОП Критерію 4 (з незначними недоліками).

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

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

В ході проведених комісією дистанційних зустрічей із НПП та здобувачами вищої освіти за ОП "Автомобільний
транспорт" встановлено, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими і
доступними для оцінювання. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів за ОП регламентуються
Положенням про організацію освітнього процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar , зокрема п. 7.2 Рівні контролю; п.
7.3 Види контролю; п. 7.3.1 Поточний та семестровий (підсумковий) контроль; п. 7.3.2 Ректорський контроль; п. 7.3.3
Атестація, також заходи регламентуються Кодексом академічної етики Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf , а терміни
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проведення контрольних заходів є у графіку освітнього процесу (http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/GOPDFN.jpg).
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів
можливі завдяки відображенню інформації в робочих програмах дисциплін, проте ЕГ встановлено певні
узагальнення, для прикладу, робоча програма дисципліни “Конструкція автотранспортних засобів” передбачає 10
балів за лекційні заняття, 50 балів за лабораторні роботи, з цього, здобувачу нечітко зрозуміло як конкретно
начисляються бали. На зустрічі ЕГ і НПП надано пояснення, про вчасне інформування здобувачів перед початком
семестру і кураторами і викладачами дисциплін у деталях , за що, яким чином і які одержують бали здобувачі за
даною ОП, на дистанційній зустрічі здобувачами та представниками студентського самоврядування зауважень не
висловлювалося, вони підтвердили, що володіють інформацією про форми та зміст поточного контролю, розподілу
балів між окремими заходами контролю та завданнями в межах одного заходу. Усі робочі програми даної ОП
розміщені на веб-сайті кафедри http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri і у віртуальному освітньому
просторі КрНУ http://krnu.org, який достатньо забезпечує прозорість оцінювання шляхом застосування
електронних журналів. Підсумовуючи, експертна група вважає, що форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів ОП є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення студентами результатів
навчання, а також оприлюднюються заздалегідь.

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

Згідно ОП та навчального плану ОП, "Автомобільний транпорт" http://at.kdu.edu.ua/uk/content/274-avtomobilnyy-
transport-bakalavr, атестація здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється у формі державного іспиту,
завданняякого, за відсутності на час затвердження ОП http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2019_Ukr.pdf,
СВО регламентуються дескрипторами НРК для 7-го ОКР, компетентностями і результатами навчання за ОП.
Проведення атестації регламентується Положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної
комісії http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_dek.php. З урахуванням затвердженого наказом МОН України 22
жовтня 2020 року СВО за спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт», у проекті ОП 2021, що винесений на
обговорення, http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy , передбачено
проведення атестації̈ у формі захисту кваліфікаційної роботи.

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

Аналіз положень, які регулюють порядок здійснення освітнього процесу: Положення про організацію освітнього
процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar, Положення про проведення поточного та
семестрового контролю http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/pot_semestr_lito.rar, дистанційні зустрічі із здобувачами
вищої освіти та НПП, дозволив ствердити про розуміння і прозорість процесу проведення контрольних заходів. ЗВО
створено можливість проведення контрольних заходів за допомогою віртуального освітнього простору
(http://krnu.org) який достатньо забезпечує прозорість оцінювання. Здобувачі мають можливість отримувати
інформацію про правила проведення контрольних заходів через електронну пошту, віртуальний освітній простір
(http://krnu.org), і в усній формі на початку вивчення дисциплін (підтверджено здобувачами). Можливості
віртуального освітнього простору дозволяють проводити контроль із автоматичною генерацією оцінки системою та
фіксацією в електронному журналі, який забезпечує можливість контролю кількості отриманих балів безпосередньо
здобувачами. Це безумовно забезпечує об'єктивність екзаменаторів. Права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу також регулюються “Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-
педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій)”
http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PZVKI.pdf, під час дистанційних зустрічей, проведених ЕГ з НПП, здобувачами,
студентськими активом, встановлено, що задокументованих конфліктних ситуацій не виникало, проблемні питання
успішно вирішувалися в усному порядку, прозорість процедур із вирішення конфліктних питань складно
перевірити саме через відсутність випадків таких ситуацій. Захист інтересів студентів забезпечується студентським
самоврядуванням та профспілкою.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

В ході дистанційних зустрічей з НПП було встановлено обізнаність із діючими документами, зокрема Стратегічною
програмою розвитку Кременчуцького національного університету імені Михаила Остроградського на 2020–2025
роки, http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2025.pdf, політика дотримання академічноі доброчесності
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регулюється Кодексом академічноі етики КрНУ,
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf, а також Етичним кодексом ученого
Кременчуцького національного університету імені Михаила Остроградського»
http://www.kdu.edu.ua/Documents/etich_kodeks_scientist.docx) На дистанційній зустрічі ЕГ з адміністративним
персоналом детально досліджено процедуру перевірки у ЗВО кваліфікаційних робіт на наявність запозичень,
встановлено, що, в разі перевищення граничних відсотків запозичень, роботи направляються на додаткову
експертизу рецензентам та керівникам, причому здобувачу надається можливість виправлення. НПП засвідчили,
що надають усю інформацію, та проводять роз'яснювальну роботу із здобувачами, щодо питань академічної
доброчесності, також популяризації доброчесності. Для популяризаціі академічноі доброчесності на кафедрі
розроблений и план заходів http://at.kdu.edu.ua/uk/content/akademichna-dobrochesnist) за яким проводяться
семінари http://at.kdu.edu.ua/uk/content/seminar-akademichna-dobrochesnist, на саиті КрНУ розміщена презентація
на тему Академічна доброчесність http://www.kdu.edu.ua/LIB1/akadem_dobroch.ppt, є онлаин-курс
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/, проводяться вебінари https://saiup.org.ua/vebinari-
akademichna-dobrochesnist/. Для забезпечення фідбеку на саиті університету є опитування з проблематики
академічноі доброчесності http://quest.kdu.edu.ua/#a3. Факти академічного плагіату на ОП не встановлювалися з
причини відсутності бакалаврських кваліфікаційних робіт за даною ОП. З метою протидії академічному плагіату
використовується онлайн-сервіс Unicheck (https://unicheck.com) , перевірка здіиснюється на підставі розробленоі
Інструкціі щодо перевірки випускних кваліфікаціиних робіт на академічнии плагіат з використанням програмно-
технічних засобів http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf. Усі кваліфікаціині роботи
КрНУ розміщуються в репозитаріі електронноі бібліотеки http://document.kdu.edu.ua/ . На кафедрі “Автомобілі і
трактори” є працівник, що відповідає за роботу з Unicheck.На думку експертної групи та виходячи із інформації
наданої НПП та здобувачами можна стверджувати, що критерії оцінки академічних запозичень (плагіату) є чіткими
та зрозумілими, встановлені чітке відсоткове відношення. Як було сказано вище, під час дистанційного
інтерв’ювання здобувачі підтвердили, що вони проінформовані про політику та стандарти академічної
доброчесності. Аналіз наведених нормативних документів дозволяє стверджувати, що правила дотримання
академічної доброчесності чіткі та зрозумілі, можна стверджувати, що ЗВО популяризує академічну доброчесність.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими, валідними і вчасно заздалегідь
оприлюдненими. Атестація здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється у формі державного іспиту, завдання якого,
за відсутності, на час затвердження ОП, СВО регламентувалося дескрипторами НРК та компетентностями і
результатами навчання за ОП. На основі затвердженого наказом МОН України 22 жовтня 2020 року СВО за
спеціальністю 274 – «Автомобільний транспорт» у проекті ОП 2021, який винесено на обговорення:
http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-osvitno-profesiynoyi-programy передбачено проведення
атестації̈ у формі захисту кваліфікаційної роботи. Правила проведення контрольних заходів є зрозумілими та
доступними для всіх учасників освітнього процесу. Вони забезпечують об’єктивність екзаменаторів та передбачають
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проведення, та послідовно дотримуються під
час реалізації освітнього процесу за даною ОП. Наявність програмного продукту для забезпечення норм академічної
доброчесності.

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

Слабкою стороною є узагальненість інформації щодо критеріїв оцінювання, відображених у робочих програмах,
представлених на сайті ЗВО, зокрема, здобувачі проінформовані про те, за який вид роботи, яку кількість балів вони
можуть одержати, проте недостатньо інформації якому об’єму вказаної робити яка кількість балів відповідає.
Рекомендацією ЕГ є удосконалення інформування здобувачів деталізовано про те, за який об’єм роботи яка
кількість балів може бути одержана, причому не лише в усному порядку, а на веб ресурсах ЗВО

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ОП є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити
досягнення студентами результатів навчання, а також оприлюднюються заздалегідь, що знайшло підтвердження під
час інтерв'ювання НПП та здобувачів. Варто відзначити активне використання навчального Віртуального освітнього
простору, що є позитивним. Проінформованість здобувачів на належному рівні, та досягається поєднанням
спілкування з кураторами груп, НПП, використанням віртуального освітнього простору, соціальних мереж.
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Учасники освітнього процесу проінформовані про політику та стандарти академічної доброчесності та ознайомлені з
правилами перевірки кваліфікаційних робіт на запозичення (плагіат). Аналіз наведеної інформації дозволяє
стверджувати, що ОП в достатній мірі відповідає вимогам Критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Викладання дисциплін загальної, професійної підготовки та вільного вибору студентів забезпечується штатними
працівниками ЗВО, причому наукові спеціальності працівників та їхня професійна активність, Таблиця 2. Зведена
інформація про викладачів Відомостей про самооцінювання, відповідають ОП, дистанційні зустрічі із НПП,
використання пошукової системи Google дозволили підтвердити достовірність поданої у звіті про самооцінювання
ОП інформації. Кваліфікація викладачів відповідає досягненню цілей та програмних результатів. Викладачі мають
кваліфікацію, пов'язану з фаховими дисциплінами ОП. Досягнення визначених відповідною програмою цілей та
програмних результатів навчання без сумнівно забезпечене.

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

Дистанційна зустріч із НПП, що забезпечують навчання за ОП "Автомобільний транспорт" дозволила встановити
обізнаність в механізмі конкурсного відбору. Конкурсний відбір проводиться відповідно до Положення про
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових працівників
КрНУ http://www.kdu.edu.ua/Documents/Polog_pro_konkursn_vidbor.pdf . Аналіз даного положення дозволяє
стверджувати про наявність чіткого переліку вимог до претендентів з обов'язковим наданням інформації про рівень
наукової та професійної активності, кандидатури претендентів на заміщення посад обговорюються на відповідній
кафедрі в їх присутності. У КрНУ діє система рейтингування http://rating.kdu.edu.ua/reit_2020/autorization.php, яка
враховує види робіт (наукову, методичну, виховні), також враховуються результати анкетування здобувачів
http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya. Також, за опитуванням
http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_VOS.jpg встановлено достатній рівень професіоналізму викладачів за
вказаною ОП. Освітній процес в забезпечується НПП, які працюють в університеті, рівень їхнього професіоналізму
для успішної реалізації освітньої програми є достатнім.

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

За результатами дистанційних зустрічей з гарантом ОП, представниками адміністрації ЗВО, здобувачами вищої
освіти та представниками роботодавців встановлено реальний фідбек та значну зацікавленість в даній ОП
роботодавців до реалізації і організації освітнього процесу за ОП "Автомобілний транспорт", залучено наступних
представників: 1. Бала Володимир Володимирович – заступник директора з розвитку ТОВ «ТМ «ГОРА»;2.
Кирєєв Юрій Васильович – генеральний директор ТОВ «АТП-15307»;3. Кагал Олег Володимирович – директор
ПП «Євротранс-сервіс»;4. Міщенко Віктор Федорович – директор комерційний ТОВ «Єристівський ГЗК»;5.
Морозов Євгеній Сергійович – директор ФОП «Морозов Є.С.» Всі представники роботодавців наголосили про
повну підтримку ОП “Автомобільний транспорт”, розповіли про плани співпраці та активної участі в розвитку даної
ОП. Матеріально-технічна база цих підприємств використовується під час проходження практик.

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

В ході дистанційних зустрічей із представниками роботодавців, НПП та здобувачів вищої освіти встановлено
залучення професіоналів-практиків для проведення аудиторних занять за ОП. Зокрема, викладач кафедри,
провідний фахівець з організації гаражного господарства КрНУ Черниш А. А. проводить навчальні заняття
дисциплін «Конструкція двигунів», «Конструкція автотранспортних засобів», «Рухомий склад автомобільного
транспорту» для груп другого та третього курсів на регулярній основі. Начальником ЦРГО ТОВ «Єристівський ГЗК»
Тараном С. А. на базі підприємства було проведено одне практичне заняття з дисципліни «Виробничі системи на
автомобільному транспорті» за темою «Технологічне планування виробничих зон та дільниць». До проведення
заняття з дисципліни «Основи технічної діагностики автомобіля» на тему «Методи і засоби діагностування
автомобіля» був залучений власник і директор ФОП «Морозов Євгеній Сергійович». За результатами опитування
http://at.kdu.edu.ua/Files/Images/Rez_ank_SPN.jpg, усі опитані здобувачі позитивно сприймають залучення
професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять. Дистанційна зустріч з роботодавцями дозволила
встановити, що задіяні у проведенні аудиторних занять представники від роботодавців і професіонали-практики
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позитивно сприймають таку форму залучення також значну зацікавленість в ОП та їхнє бажання бути частіше
залученими до викладання навчальних дисциплін.

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

Також під час дистанційних зустрічей з НПП встановлено, що в КрНУ створено умови для професійного розвитку
НПП завдяки наявності наступних програм співпраці: академічної мобільності
http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf; проходженню курсів підвищення
кваліфікації та стажуванню в ЦПКПА КрНУ http://www.kdu.edu.ua/new/fakultet_fdpo.php та в установах-партнерах.
Під час дистанційних зустрічей з НПП встановлено, що ЗВО діє програма підвищення кваліфікації, яка проводиться
ЦПКПА КрНУ. На запит ЕГ, надано додаткові матеріали https://office.naqa.gov.ua/c8d790bc-117e-452a-9263-
4a45de87956b, які підтверджують: НПП систематично проходять стажування в іноземних ЗВО
http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1518, http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=986 (сертифікати додано);
викладачі підвищують кваліфікацію за планом
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plan_grafik_pidv_kval_2020_21.pdf. зокрема, викладачі кафедри автомобілів і
тракторів пройшли підвищення кваліфікації в ЦПКПУКПС Національного транспортного університету, з них
Клімов Е. С., Павленко О. В., Єлістратов В. О., Бурлига М. Б. за професійною потребою (сертифікати додано); У
ЦПКПА КрНУ підвищили кваліфікацію НПП Павленко О. В., Черниш А. А., Бурлига М. Б., Черненко С. М.
(сертифікати додано); У 2011 р. підписано договір http://cia.kdu.edu.ua/Documents/agreements/2-3811.pdf про
співпрацю кафедри автомобілів і тракторів КрНУ з кафедрою транспортної техніки та логістики Павлодарського
державного університету ім. С. Торайгирова (Республіка Казахстан). Діє преміювання НПП за публікації
результатів наукових досліджень у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science.
Рекомендовано активізувати підвищення кваліфікації НПП, які забезпечують ОП, за межами університету, в рамках
дисциплін які ними викладають.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час дистанційних зустрічей з адміністрацією ЗВО та НПП встановлено, у КрНУ практикується обчислення
навантаження НПП у плаваючій формі, а саме, для професора від 400 год. для доцента від 500 год., що дає поштовх
до розвитку викладацької майстерності, також створена система забезпечення якості, в основі якої покладене
рейтингування НПП, це стимулює заохочення викладачів до досягнень у фаховій сфері
http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf. За результатами, відповідно місця НПП у
університетському рейтингу, викладачі відзначаються у номінаціях «Кращий професор», «Кращий доцент»,
«Кращий старший викладач», ін. Переможці отримують матеріальні нагороди - преміювання грошовими коштами,
а також нематеріальне стимулювання у вигляді відзнак та грамот. Згідно колективного договору
http://www.kdu.edu.ua/Sertificate/Kol_dogovor.pdf, за досягнення кращим викладачам встановлюється надбавка у
розмірі до 50 % посадового окладу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Позитивним є наявність у практично у всіх НПП наукового ступеня за спеціальністю, вченого звання та
кваліфікації, пов'язаної з фаховими дисциплінами ОП "Автомобільний транспорт", також добра професійна
активність. Наявна тісна співпраця з роботодавцями, представники яких беруть участь в організації і реалізації
освітнього процесу, проводять окремі навчальні заняття. Матеріально-технічна база таких підприємств, як ТОВ «ТМ
«ГОРА»; ТОВ «АТП-15307»; ПП «Євротранс-сервіс»; ТОВ «Єристівський ГЗК»; ФОП «Морозов Є.С.» та інших
активно використовується для проходження практик та ознайомлення здобувачів даної ОП із сучасними
технологіями у сфері автомобільного транспорту. ЗВО активно сприяє професійному розвитку НПП, впроваджено
преміювання за публікаційну активність. Процедури конкурсного відбору викладачів є чітко регламентованими,
прозорими та публічними.

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

ЕГ встановлено, що НПП проходили підвищення кваліфікації у межах України (сертифікати додаються).
Рекомендовано розширити географію проходження стажування НПП які забезпечують ОП з позиції міжнародної
мобільності.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП характеризується залученням кваліфікованих НПП із наявними відповідностями, що дозволяють на високому
навчальному методичному рівні вести підготовку здобувачів. Представники роботодавців приймають активну участь
в діяльності ОП, виявили задоволення рівнем підготовки здобувачів і зацікавлені в подальшій співпраці. ЗВО
сприяє професійному розвитку у достатній мірі, що підтверджено в ході дистанційних зустрічей. Виходячи із
проаналізованої інформації, переліку сильних та слабких сторін можна стверджувати, що ОП та освітня діяльність
відповідає визначеному критерію.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Презентація матеріально-технічної бази КрНУ дала змогу експертній групі переконалась, що наявні матеріально-
технічні ресурси є достатніми для досягнення здобувачами програмних результатів навчання за ОП. Презентація
експертній групі навчальних аудиторій, спеціалізованих лабораторій та їх обладнання, свідчить про те, що
матеріально-технічна база університету знаходиться в належному стані й використовується під час викладання
дисциплін, включених до ОП. В навчальних аудиторіях, де проходять заняття здобувачів вищої освіти, встановлено
мультимедійне обладнання. Комп’ютерні класи обладнано сучасною комп’ютерною технікою з необхідним
програмним забезпеченням. Наявне в аудиторіях та лабораторіях обладнання свідчить про постійне оновлення
матеріальної бази університету. Бібліотечний фонд КрНУ представлений навчальною, навчально-методичною,
науковою літературою. Функціонує електронна бібліотека, фонд якою налічує приблизно 28000 назв джерел книг,
статей, періодичних видань, та методичних вказівок. Бібліотека має свій сайт на сервері університету
(http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php). Навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін ОП знаходяться у
вільному для здобувачів доступі (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri) та щорічно оновлюються.

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

Всі групи стейхолдерів на зустрічах із експертною групою наголошували на високому рівні задоволення
інфраструктурою та інформаційними ресурсами ЗВО. За результатами огляду матеріально-технічної бази та бесід із
викладачами і здобувачами вищої освіти, експертна група переконалася, що викладачі та здобувачі мають вільний
доступ до інтернету, бібліотеки, електронного каталогу, спортивних споруд, їдальні, гуртожитків та інших ресурсів,
необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності. Під час бесіди із здобувачами вищої освіти було
позитивно оцінено діяльність студентського самоврядування, яке бере активну участь в підтримці здобувачів вищої
освіти, сприяє організації їх дозвілля.

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

Огляд матеріально-технічної бази КрНУ та результати зустрічей із здобувачами вищої освіти та студентським
самоврядуванням дають змогу зробити висновок про задоволеність здобувачів освітнім середовищем, його
безпечність для їх життя і здоров’я. Наразі проводяться ремонтні роботи будівель університету та кафедри
автомобілів і тракторів задля їх підтримання в стані, безпечному для життя і здоров’я здобувачів. Система охорони
праці та техніки безпеки в КрНУ організовані належним чином та відповідають встановленим нормам, що свідчить
про належні умови навчання здобувачів. Підтримання фізичного здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується
функціонуванням медичних пунктів. В університеті організовано Школу юного психолога та Юридичну клініку, які
передбачають надання психологічної підтримки, проведення психологічних тренінгів для здобувачів та надання
безоплатної юридичної допомоги. Під час проведення зустрічей здобувачі відмічали, що в університеті є штатний
психолог, проте потреби звертатись до нього не виникало, адже в колективі панує дружня атмосфера. Студентське
самоврядування сприяє позаосвітній діяльності здобувачів (організовує різноманітні заходи, спрямовані на
задоволення інтересів здобувачів, які визначаються за результатами анкетного опитування; урізноманітнює
дозвілля здобувачів вищої освіти) та тісно співпрацює із адміністрацією ЗВО в контексті вирішення нагальних
питань, які виникають під час провадження освітнього процесу, організації дозвілля та побуту здобувачів, що було
підтверджено на зустрічах із представниками студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Здобувачі на зустрічі підтвердили, що ЗВО всіляко їм допомагає та забезпечує їх освітню, організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку. Така підтримка здобувачів здійснюється безпосередньо
відповідними структурними підрозділами, фахівцями та викладачами КрНУ (навчальним відділом, навчально-
методичним відділом, навчально-методичним центом нормативно-правового забезпечення навчального процесу,
фахівцем зі сприяння працевлаштуванню та практичної підготовки, фахівцями навчально-наукового інституту
механіки і транспорту, викладачами, які забезпечують провадження навчального процесу за даною ОП тощо) або
через залучення до цього процесу представників студентського самоврядування та/або кураторів. Заходи,
спрямовані за підтримку здобувачів вищої освіти здійснюються відповідно до положень, які розміщені на
офіційному сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php). Здобувачі під час зустрічі зазначили, що
вони повністю задоволені відповідною підтримкою з боку ЗВО, задоволені рівнем навчання та викладання й
взаємодією з НПП та адміністрацією. В кожному навчальному корпусі університету наявні інформаційні стенди та
дошки оголошень, з яких здобувачі можуть отримувати актуальну інформацію, окрім інформування через
викладачів, кураторів та студентського самоврядування. Також ця інформація публікується офіціальному сайті
університету та кафедри автомобілів і тракторів. Студентське самоврядування представляє інтереси студентів на
Вчених радах університету, Навчально-наукового інституту механіки і транспорту (факультету) та проводить анкетні
та інші опитування з питань задоволеності здобувачів освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною
та соціальною підтримкою. Проте сторінка студентської ради на офіційному сайті ЗВО є не досить наповненою в
контексті інформативності та прозорості її діяльності(http://www.kdu.edu.ua/new/stud_rada.php).

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

В Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського створені умови для реалізації права
на освіту осіб з особливими потребами. Це, зокрема, організаційно-технічні умови, що здебільшого стосуються
людей з інвалідністю (мобільні пандуси, кнопка виклику, поручні для користування сходами та ін.), можливість
безкоштовного дистанційного навчання за системою дистанційного навчання (http://krnu.org/), а також можливість
консультації через різні засоби зв’язку та ін. В ЗВО розроблений та діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського (http://www.kdu.edu.ua/Documents/spec_potreb.pdf).

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Під час проведення бесіди із здобувачами вищої освіти було встановлено, що студенти ознайомлені із політикою та
процедурами вирішення конфліктних ситуацій, які регламентуються Положенням про політику та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій учасників освітнього процесу (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/konflikt.doc).
Здобувачі, викладачі та керівництво ЗВО підтвердили, що конфліктних ситуацій не виникало. В університеті наявні
скриньки довіри, діє телефонна «гаряча лінія» (http://www.kdu.edu.ua/new/hot_line.php), а також є можливість
зв’язку із адміністрацією університету – запис на прийом або через форму на офіційному сайті університету
(http://www.kdu.edu.ua/new/callback_form.php). Діяльність ЗВО спрямована на запобігання конфліктних ситуацій –
в університеті проводяться різноманітні семінари, тренінги, опитування, надають консультації,. Також в
університеті діють Антикорупційна програма (http://www.kdu.edu.ua/Documents/anti_Kor_prog_2018_2019.pdf) та
Пам’ятка «Запобішання та врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ».

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище, матеріально-технічні ресурси та інформаційне забезпечення освітнього процесу задовольняють
потреби здобувачів вищої освіти за ОП. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів, що
навчаються за ОП. Навчальні аудиторії обладнані мультимедійною технікою та сучасними технічними засобами,
лабораторії оснащені спеціалізованим обладнанням, які забезпечують здобуття компетентностей за даною ОП,
соціальна, культурна та спортивна інфраструктура забезпечують комфортні умови навчання та сприяють
досягненню визначених ОП цілей та програмних результатів. Забезпечено безкоштовний доступ до електронних
ресурсів у комп’ютерних класах та в бібліотеці. Здобувачі вищої освіти, за результатами опитування, повністю
задоволені освітнім середовищем та реалізацією освітнього процесу. Якість освітньої, організаційної, інформаційної,
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консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти не викликає сумнівів. Студентське самоврядування
проводить опитування, представляє інтереси здобувачів на Вчених радах та займається організацією дозвілля
студентів. Позитивною динамікою розвитку ОП є створення сторінки кафедри Автомобілів і тракторів у соціальних
мережах (Facebook, Telegram).

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

Не достатньо інформативною є сторінка студентського самоврядування на офіційному сайті ЗВО. Рекомендовано
популяризувати ЗВО у соціальних мережах та активізувати роботу по наповненню сторінки студентського
самоврядування на сайті ЗВО та створити окрему сторінку в соціальних мережах, за допомогою яких можливо було
б звітувати про виконану роботу та забезпечити більш активну комунікацію із здобувачами вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявні фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОП, можливість безоплатного
доступу викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, безпечне для життя і
здоров’я здобувачів вищої освіти за ОП освітнє середовище, яке дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси,
наявність різних видів підтримки здобувачів та політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій свідчать про
високий рівень узгодженості ОП із якісними характеристиками за даним критерієм.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
врегульовуються Положенням про порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм у
КрНУ(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polozhennya_rozrob_zatv_monitor_op.pdf), Положенням про організацію
освітнього процесу (http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.rar), Статутом КрНУ
(http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf). За результатами зустрічей експертної групи із
представниками стейкхолдерів, було з’ясовано, що моніторинг, перегляд та удосконалення освітньої програми
відбувається регулярно з урахування потреб здобувачів та роботодавців й результатів внутрішнього оцінювання
якості освіти за даною ОП, що також підтверджено наданими для ознайомлення витягами із протоколів засідань
кафедри автомобілів і тракторів та Вченої ради університету, на яких було розглянуто та затверджено зміни до даної
освітньо-професійної програми.

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

Опитування здобувачів вищої освіти та представників студентського самоврядування свідчать, що здобувачі є
активними учасниками процесу перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості, через участь здобувачів в
анкетуванні щодо рівня якості та задоволеності навчанням (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya), участь
представників здобувачів у засіданнях кафедри автомобілів і тракторів та участь представників студентського
самоврядування у засіданнях методичної ради навчально-наукового інституту механіки і транспорту
(http://www.imit.in.ua/p/blog-page_6.html), вчених радах навчально-наукового інституту механіки і транспорту
(http://www.imit.in.ua/p/blog-page_3853.html), вчених радах КрНУ
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/vchena_rada_sklad_2020.pdf), що дає змогу надавати та обговорювати
пропозиції, спрямовані на удосконалення ОП. Врахування висловлених здобувачами пропозицій і побажань під час
перегляду освітньої програми підтверджується наданими експертній групі протоколами засідань кафедри, в яких
наведено конкретні приклади врахування інтересів здобувачів вищої освіти (протокол № 10 від 20.06.2017 р.,
протокол №8 від 16.02.2019 р.).
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Роботодавці на зустрічі з експертною групою зазначали, що вони зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях зі
спеціальності «Автомобільний транспорт» ОП «Автомобільний транспорт», тому регулярно долучаються до
процедур періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості (через участь у
розширених засіданнях кафедри автомобілів і тракторів (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/obgovorennya-proektu-
osvitno-profesiynoyi-programy-0), участь в інтерактивному опитуванні на сайті кафедри автомобілів і тракторів
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/anketuvannya), надсилання пропозицій на електронну пошту кафедри автомобілів і
тракторів (avtotr@gmail.com або avtotr@kdu.edu.ua), сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/at.krnu.) та
офіційного Telegram-каналу (https://t.me/KrNU_Automobile_transport ) й відмічали, що ЗВО враховує їх побажання
при перегляді та удосконаленні ОП, зокрема, в частині збільшення кількості кредитів з навчальних дисциплін
професійної підготовки («Інформаційні технології на автомобільному транспорті», «Організація робіт на СТО»,
«Технології виробництва та ремонту автомобілів»).

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

Функцію збирання інформації та аналізу кар’єрного шляху випускників виконують Відділ сприяння
працевлаштуванню та практичної підготовки КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/pracevlasht.php) та відповідальна
особа за збирання інформації про працевлаштування та кар’єрне зростання випускників з числа НПП кафедри
автомобілів і тракторів. Враховуючи, що випуску фахівців за даною ОП ще не проводилось, інформація про
найбільш успішних випускників спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство», яка передувала
спеціальності «Автомобільний транспорт» та даній ОП, розміщена на сайті кафедри автомобілів і тракторів
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/karyerne-zrostannya-nashyh-vypusknykiv). Також на сайті ЗВО створена вкладника
для проходження анкетування, проте вона захищена паролем (http://quest.kdu.edu.ua/index.php#a5).

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

Система забезпечення якості закладу вищої освіти в КрНУ функціонує відповідно до розробленої Системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня система забезпечення якості) в
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf). Результати співбесід із різними групами
стейкхолдерів свідчить, що чинна система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування
на виявлені недоліки в ОП. З урахуванням вивчення досвіду інших ЗВО, які проходили акредитацію аналогічних
ОП, моніторингу даної ОП та наданих пропозицій стейкхолдерів, було змінено розподіл годин в межах окремих
освітніх компонентів професійної підготовки в бік збільшення частки практичних та лабораторних занять. Також
було покращено систему забезпечення вибірковості освітніх компонентів задля уможливлення формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, які навчаються за даною ОП.

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

Акредитація є первинною. За словами керівництва ЗВО зауважень під час акредитацій інших освітніх програм
стовно забезпечення якості вищої освіти не було. Тому основний акцент ЗВО зроблено на врахуванні досвіду інших
ЗВО, які вже пройшли акредитацію ОП «Автомобільний транспорт». За результатами попередньо проведеної в
КрНУ акредитації ОП «Транспортні технології» ЗВО були враховані пропозиції спрямовані на удосконалення
форми опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня якості та задоволеності навчання.

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

Результати проведених зустрічей з різними групами стейкхолдерів свідчать, що в академічній спільноті університету
спостерігається достатній рівень комунікацій серед учасників освітнього процесу ОП, сформовані належні
інституційні зв’язки, взаємодії та взаєморозуміння, відповідно, сформована культура якості, яка забезпечує
розвиток, удосконалення ОП та освітньої діяльності за ОП. Представники академічної спільноти є активними
учасниками процесу розробки, обговорення та реалізації ОП, усвідомлюють свою роль в забезпеченні досягнення
мети ОП (налаштовані на підвищення власного професійного рівня, фахової майстерності, удосконалення методів
викладання і навчання тощо). З метою покращення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП в КрНУ на
постійній основі здійснюється анкетування академічної спільноти з питань забезпечення якості ОП
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(http://quest.kdu.edu.ua/index.php), що спрямовано на розвиток освітньої програми та освітньої діяльності за даною
програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Процедури розроблення, затвердження, моніторигну та перегляду ОП здійснюються відповідно до визначеної
загальноінституціональної політики та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Внутрішня система
забезпечення якості в цілому забезпечує своєчасне реагування на виявлені недоліки в ОП.

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

Відсутність конкретної системи відстежування кар’єрного шляху випускників, адже збирання інформації щодо
випускників відбувається переважно в формі усного опитування, а система повинна передбачати чіткі процедури,
прийоми та правила дослідження кар’єрного шляху випускника (наприклад розроблена анкета чи форма
опитування), створена на сайті вкладника для анкетування випускника є закритою паролем, що ставить під сумнів
можливість пройти анкетування випускнику.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Внутрішнє забезпечення якості ОП базується на функціонуванні в ЗВО цілісної системи взаємодії стейкхолдерів,
наявності чітких процедур розроблення, затвердження, моніторигну та періодичного перегляду ОП, наявності
адекватної реакції внутрішньої системи забезпечення якості на виявлені недоліки в ОП та сформованої культури
якості, що свідчать про належну внутрішню систему забезпечення якості у контексті даної ОП та відповідності
критерію 8, а виявлені недоліки не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регламентуються Статутом університету, Положенням про
організацію освітнього процесу, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими
нормативними документами, які розміщені на офіційному сайті КрНУ й знаходяться у вільному доступі
(http://www.kdu.edu.ua/new/norm_doc_krnu.php; http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). Окремі
документи, що здебільшого стосуються правил і процедур, що регулюють права і обов’язки абітурієнтів та
здобувачів вищої освіти розміщено на сайті кафедри автомобілів і тракторів
(http://at.kdu.edu.ua/uk/content/normatyvni-dokumenty) та дошках оголошень кафедри. На зустрічах стейколхолдери
підтвердили, що всі вони ознайомлені зі своїми правами та обов’язками, яких вони дотримуються під час реалізації
ОП.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Проєкт ОП розміщений на сайті кафедри автомобілів і тракторів КрНУ (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-
obgovorennya-osvitno-profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-bakalavr). Стейкхолдери можуть подати свої
пропозиції та зауваження до ОП, через електронну адресу кафедри: avtotr@gmail.com або avtotr@kdu.edu.ua,
опублікувати на кафедральному Telegram-каналі: https://t.me/KrNU_Automobile_transport або розмістити на
сторінці Facebook: https://www.facebook.com/at.krnu.
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На момент проведення експертизи на сайті КрНУ було оприлюднено чинну ОП (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/274-
avtomobilnyy-transport-bakalavr), проект ОП (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-
profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-bakalavr), навчальний план (http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/NP_ATb-
2019_Ukr.pdf), комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, які включені до навчального плану
підготовки бакалаврів за ОП «Автомобільний транспорт» (http://at.kdu.edu.ua/uk/content/disciplini-kafedri), що в
достатній мірі забезпечує інформування стейкхолдерів про цілі ОП, зміст ОП, результати навчання за ОП,
компоненти ОП. Під час опитування, здобувачі вищої освіти підкреслили інформативність силабусів, що забезпечує
можливості формування їх індивідуальної освітньої траєкторії та впливає на вибір дисциплін для вивчення, а також
своєчасність викладу інформації, що стосується ОП на сайті університету. На думку експертів, більше уваги слід
приділити питанням висвітлення на сайті унікальності даної ОП в аспекті відображення всіх наукових,
організаційних, навчально-методичних, міжнародних особливостей її реалізації.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

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

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

На сайті кафедри автомобілів і тракторів в рубриці «Громадське обговорення освітньо-професійної програми
«Автомобільний транспорт» (бакалавр)» [http://at.kdu.edu.ua/uk/content/gromadske-obgovorennya-osvitno-
profesiynoyi-programy-avtomobilnyy-transport-bakalavr], відсутні відгуки і пропозиції випускників за спеціальністю
«Автомобілі та автомобільне господарство» (ОП, що акредитується є її правонаступницею). Експертна група
рекомендує розмістити інформацію, щодо головних здобутків, підвищення кваліфікації (стажування) та науково-
методичної діяльності НПП, які залучені до реалізації освітньої складової за даною ОП на веб-сторінці кафедри
автомобілів і тракторів. На думку експертів, більше уваги слід приділити питанням висвітлення на сайті
унікальності даної ОП в аспекті відображення всіх наукових, організаційних, навчально-методичних, міжнародних
особливостей її реалізації.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Рівень публічності і прозорості ОП знаходиться на належному рівні. Всі нормативні документи, проєкти ОП та зміни
до них публікуються вчасно та є легкодоступними на сайті ЗВО. ОП та освітня діяльність загалом відповідають
визначеному критерію, а наявні недоліки не є суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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

Експертна група звертає увагу гаранта ОП на те, що у відомостях самооцінювання міститься інформація, що мова
викладання: українська та російська. Поряд з тим, в ОП "Автомобільний транспорт"
(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/OPP_ATb-2019_Ukr.pdf), що акредитується та затверджений Вченою радою КрНУ
вказана мова викладання: українська. Експертна група вважає, що під час заповнення відомостей самооцінювання
відбулась просто механічна помилка. Але вказує, що звернула увагу на цю неточність, оскільки в своїй роботі
керується виключно Законами України. Закон України "Про вищу освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-
18#Text), Стаття 48 "Мова освітнього процесу в закладах вищої освіти", пункт 2 говорить: "Застосування мов у
закладах вищої освіти визначається законами України "Про забезпечення функціонування української мови як
державної" та "Про освіту"". Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної",
Стаття 21 "Державна мова у сфері освіти", пункт 1 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text) говорить:
"Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова".

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток polozhennya.pdf ImIkBjMAF+AIx8bdiEJ5bmxakdMhxJf6tF8nZiIMqI
I=

Додаток Міжнародні сертифікати.pdf z2Z4vLZrTIIeX+CoYsDmtBFj8S70iSxPdOnrrGxgIv0
=

Додаток Договори практика
підприємства.pdf

kp8qaUWbf5eywwejkLZzTnTGF/aFBplIhBe70yl6GY
Q=

Додаток Анкети.pdf
Сторінка 25



ufkZ9ee6NsEMMTxbsoIRl+HW/qrUb1HJJgXvgDVw
EbY=

Додаток протоколи каф.pdf P2imm39fbZkMZsv55PFbFO4CE+TtoNzBBSaqTkLft
zQ=

Додаток Відповідь на запит.pdf ZPdBxe6uq89of7aqkAo7pB1HuesyR1oE3sqexO5NTC
4=

Додаток ПрезентацияОП_АТ.pdf cASNUVhF0aPmG5BO9RRjc+pENUgLMb4LFCCrJ
Mg7w2A=

Додаток положення про опитування.pdf 9jqrRWNOgNh02H6USFI4SPEEpFOfaNTCfgkUmql
TVrs=

Додаток Засідання СР Лютий 2021.pdf z9lTqVqUKAZkXAUKGhv4Jy5V7epMqbaQ2MxA/uS
eAjg=

Додаток Підвищення кваліфікації.pdf Y6kXUOTqI8JNXztSCY40sdaOslvjmZyDiik9hT2v3h
U=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Дмитрів Ігор Васильович

Члени експертної групи

Попович Павло Васильович

Магопець Михайло Сергійович
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