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1. Проектування та цілі освітньої програми 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?  
Ціль ОП полягає у підготовці доктора філософії з екологія, який здатний проводити 

наукові дослідження, апробувати їх результати (в тому числі, на міжнародному рівні) та 
викладати екологічні дисципліни у закладах освіти. Творчо підходити до вирішення 
екологічних проблем, управляти екологічною безпекою на різних рівнях: від підприємства 
до країни в цілому. 
        Унікальність програми: набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової 
кар’єри, викладання спеціальних дисциплін у галузі екології та охорони навколишнього 
середовища, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та трансферу 
технологій 

 
 
 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 
відповідають місії та стратегії ЗВО  

Цілі ОП «Екологія» відповідають місії та стратегії КрНУ згідно з «Стратегічною 
програмою розвитку КрНУ на період 2018–2023 роки» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/SPR_KrNU_2023.pdf ) до комплексної місії ЗВО входить 
формування та підготовка фахівців, здатних до проведення фундаментальних та 
прикладних наукових досліджень. Це також підтверджується стратегічними напрямами: 



якість підготовки фахівців; інноваційний розвиток науки і технологій; інтеграція у 
міжнародний освітній та науковий простір. 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП:  
- здобувачі вищої освіти та випускники програми  

ОП спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша 
наукова та викладацька кар’єра. Набуття необхідних дослідницьких навиків для наукової 
кар’єри, викладання спеціальних дисциплін в галузі екології та охорони навколишнього 
середовища, а також комерціалізації результатів дослідницької діяльності та трансферу 
технологій. Ознайомлення з міжнародними наукометричними базами даних та 
особливостями апробації результатів дослідження у наукових виданнях, що індексуються 
у них. Виходячи з інтересів здобувачів, до ОП включені такі дисципліни, як «Публікаційна 
активність і наукометричні бази даних» і «Екологічний моніторинг забруднення 
довкілля», що забезпечує знання сучасних тенденції розвитку і найбільш важливих 
наукових досягнень у галузі екології, а також у суміжних галузях.  
- роботодавці  

ОП сформована так, щоб забезпечити випускника знаннями, що необхідні для 
сучасного науковця та викладача з ЗВО. 

Внесення до ОП дисципліни  «Сучасні технології освітнього процесу» забезпечує 
формування знань з педагогічної інноватики. У комплексі з науково-педагогічною 
практикою це дозволяє підготувати випускника ОП до педагогічної діяльності. Публікація 
результатів дослідження у наукових виданнях та апробація на наукових конференціях 
надає досвід методичної та науководослідної роботи. 
- академічна спільнота 

ОП спрямована на підготовку сучасного науковця, здатного здійснювати пошук, 
аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел, застосовувати знання для 
розв’язування задач синтезу та аналізу елементів, характерних обраній галузі наукових 
досліджень, моделювати явища та процеси в екології, застосовувати системний підхід, 
інтегруючи знання з інших дисциплін під час розв’язання теоретичних та прикладних 
задач. 
- інші стейкхолдери 

 
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП 
відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці  

Антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне середовище  
призводить до підвищення рівня екологічної небезпеки. Тому час вимагає підготовки 
висококваліфікованих фахівців з екології, потреба в деяких постійно зростає.  
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст  

Розглядаючи регіональний аспект відмітимо, що зокрема Кременчуцька соціально-
економічна зона характеризується інтенсивним техногенним навантаженням у сукупності 
із впливом природно-антропогенних чинників. Потужніми промисловими об’єктами є 
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, нафтопереробний завод, завод технічного 
вуглецю, автомобільний завод АвтоКрАЗ, завод дорожніх машин Кредмаш, сталеливарний 
завод тощо.  Всі ці підприємства потребують фахівців з екологічної безпеки.  

Введення такої  дисципліни, як  «Державна і регіональна екологічна політика та 
безпека» дозволяє бачити проблематику у комплексі.  

Продемонструвати, яким чином під час формування цілей та програмних результатів 
навчання  ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм. 

 
У процесі формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП в галузі 

екології  було враховано досвід таких ЗВО: Національний університет «Львівська 



політехніка» (методи викладання освітніх дисциплін, система оцінювання), Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу (стимулювання 
інтелектуальної зацікавленості та критичної компетентності),  Університет Матея Бела, 
Банська Бистриця, Словацька Республіка (вибір освітніх компонентів). 

 
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 
освіти (за наявності)  

Результати навчання за СВО Освітні компоненти ОНП 
Демонструвати глибоке знання передових 
концептуальних та методологічних основ 
природничих наук, що дає можливість 
переосмислювати  та поглиблювати науку про 
навколишнє середовище 

Аутекологія, синекологія та охорона 
природи 
Філософія науково-дослідної 
діяльності 
 

Демонструвати володіння загальнонауковими 
концепціями сучасного природознавства. 
 

Державна і регіональна екологічна 
політика та безпека 
Здоровיя людини як критерій 
оцінювання якості довкілля  
 

Спланувати та реалізувати на практиці 
оригінальне самостійне наукове дослідження, 
яке характеризується новизною, теоретичною і 
практичною цінністю та сприяє розв’язанню 
значущих проблем екології, охорони довкілля та 
збалансованого природокористування. 

Бізнес-план та менеджмент наукових 
проектів 
Здоровיя людини як критерій 
оцінювання якості довкілля 
 

 Формулювати, досліджувати та вирішувати 
проблеми екології, охорони довкілля та 
збалансованого природокористування із 
застосуванням наукового методу пізнання. 

Структурно-функціональна   органі-
зація надорганізменних систем 
Генетична, видова й екосистемна 
біорізноманітність 

Самостійно розробляти інноваційні комплексні 
наукові проекти в галузі екології, охорони 
довкілля  та оптимізації  природокористування 

Бізнес-план та менеджмент наукових 
проектів 

 Застосовувати методи математичного і 
геоінформаційного аналізу та моделювання 
сучасного стану та прогнозування змін 
екосистем та їх складових  

Екологічний моніторинг забруднення 
довкілля 

Самостійно використовувати сучасне 
обладнання для проведення наукових 
досліджень у сфері екології, охорони довкілля 
та збалансованого природокористування. 

Проведення наукових досліджень 

Спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в 
діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в галузі екології, 
охорони довкілля  та оптимізації  
природокористування. 

Англійська мова наукової 
термінології 
Академічна англійська мова 

Доносити зрозуміло і недвозначно професійні 
знання, результати власних наукових 
досліджень, обґрунтування і висновки як у усній 
так і письмовій формі для різної аудиторії, як на 
національному так і на міжнародному рівні. 
 

Публікаційна активність і 
наукометричні бази даних 
 



Застосовувати сучасні технології (у т. ч. 
інформаційні) у науковій та науково-
педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності 

Публікаційна активність і 
наукометричні бази даних 
Сучасні технології освітнього 
процесу 

Виявляти лідерські якості, відповідальність та 
повну автономність під час реалізації 
комплексних наукових проектів. 

Етичний кодекс ученого 

Реалізовувати право інтелектуальної власності 
на результати наукової і науково-технічної 
діяльності в рамках наукової етики.  

Етичний кодекс ученого 
 Міжнародне і національне 
природоохоронне законодавство 

  
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 
відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання 
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня?  
СВО затверджений у 2018 році. 

 
2. Структура та зміст освітньої програми 

 
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?  60 кредитів ЄКТС 
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах 
ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої 
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?  

60 кредитів ЄКТС 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на 
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?  

22 кредити ЄКТС 

 
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?  

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 101 Екологія, та полягає у 
набутті необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри, викладання спеціальних 
дисциплін в галузі екологічної безпеки, а також комерціалізації результатів дослідницької 
діяльності та трансферу технологій.  
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії?  

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії за ОНП «Екологія» 
забезпечується індивідуальним навчальним планом здобувача, який після обговорення на 
кафедрі та науково-технічній раді університету затверджується Вченою радою 
університету. Для забезпечення формування індивідуальної траєкторії використовується 
блок вибіркових дисциплін. 
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 
навчальних дисциплін? 
         Здобувачі мають можливість самостійно обирати дисципліни з блоку вибіркових 
дисциплін. За погодженням з керівником подають до деканату заяву про намір вивчати 
вибрані дисципліни. Дисципліни, що пропонуються на вибір здобувачам, визначені у ОП 
та відповідно у навчальному плані (варіанти А та Б). Здобувачі інформуються перед 
початком навчання про можливості вибору.  
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для 
подальшої професійної діяльності  
    Здобувачам забезпечено можливість проведення наукових досліджень та науково-



педагогічної практики. Результативність  практичної підготовки забезпечується участю у 
міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях; публікацією результатів своїх 
наукових досліджень у фахових наукових виданнях, зокрема, у журналі «Екологічна 
безпека». 

Практична підготовка формує такі компетентності:  
інтегральну (здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі екології й охорони 

природи, проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке 
осмислення наявних та створення нових цілісних знань, а також практичне впровадження 
отриманих результатів; 
        загальні (системні знання сучасних методів проведення досліджень у галузі екології і 
в суміжних областях, критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей, уміння ефективно 
спілкуватися з науковою спільнотою та громадськістю з актуальних питань екології та 
збалансованого природокористування, здатність до саморозвитку і самовдосконалення 
протягом життя, відповідальність за навчання інших, соціальна відповідальність за 
результати прийняття стратегічних рішень, ініціювання оригінальних дослідницько-
інноваційних комплексних проектів, лідерство та здатність як автономної так і командної 
роботи під час реалізації проектів);  
      спеціальні (знання сучасних тенденції розвитку і найбільш важливі нові наукові 
досягнення в області екології та природокористування, а також у суміжних галузях, 
систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, уміння їх ефективно 
застосовувати для синтезу та аналізу структурно-функціональної організації біосфери й 
екосистем,  здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, 
виконувати фізичні та математичні експерименти під час наукових досліджень, здатність 
інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати 
природничі аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень,  
здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають 
можливість переосмислювати наявні чи створювати нові знання, здатність аргументувати 
вибір методу розв’язування спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані 
результати та захищати прийняті рішення).  

 
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям 
та результатам навчання ОП.  

Формуванню соціальних навичок сприяє участь у конференціях та науково-
педагогічна практика, що дозволяє сформувати у здобувача відповідні комунікаційні 
навички.Соціальні навички  закріплюються у результаті вивченням дисциплін «Філософія 
науково-дослідної діяльності», «Етичний кодекс ученого», «Бізнес-план та менеджмент 
наукових проектів», «Публікаційна активність і наукометричні бази даних». 

 
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?  

Зміст ОП враховує вимоги професійного стандарту в аспекті визначення об’єктів 
вивчення та професійної діяльності, цілей навчання, теоретичного змісту предметної 
галузі, методів, методики, технологій та інструментів, переліку компетентностей та результатів 
навчання.  

 
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 
компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої 
освіти (включно із самостійною роботою)?  

Аудиторні заняття складають третину від загальної кількості кредитів ЄКТС, 
самостійна робота – відповідно дві третини. З 600 (ЄКТС 120)  годин контактних 
(аудиторних) занять лекції складають 350 (ЄКТС 11,7) годин, практичні заняття 110 
(ЄКТС 3,7) годин, семінарські заняття 140 (ЄКТС 4,7) годин. Такий розподіл зумовлений 
націленістю на фундаментальність підготовки здобував третього рівня вищої освіти. 



Ефективна організація самостійної роботи досягається також завдяки використанню 
системи онлайн-навчання, впровадженої у КрНУ (http://krnu.org/mod/page/view.php?id=1). 
На цьому сайті представлені дисципліни навчального плану, проводиться тестування 
знань, оцінюється якість засвоєння матеріалу, студенти мають змогу отримувати 
навчально-методичні матеріали до відповідних курсів.  
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою 
освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний 
план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти. 

Дуальна форма навчання відсутня. 
 

 
3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 
Наведіть посилання на веб-сторінку, 
яка містить інформацію про правила 
прийому на навчання та вимоги до 
вступників ОП  

Загальна інформація: 
 http://www.kdu.edu.ua/new/aspir_doct.php 
Правила прийому: 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok9_2019.pdf 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують  
особливості ОП?  

Вступні випробування складаються з іспитів з англійської мови та зі спеціальності. Згідно 
з п. 6.9 «Правил прийому на навчання до аспірантурі та докторантурі КрНУ»: програми 
вступних випробувань, які розробляються кафедрой і затверджуються головою приймальної 
комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів; не допускається введення 
до вступних іспитів завдань, що виходять за межі зазначених програм; програми вступних 
випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету.  
 
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих 
в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?  

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються 
«Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського в 2019 році»( п. 6.2 – 6.4,).  

Доступність документа для учасників освітнього процесу забезпечується його 
оприлюдненням на офіційному сайті КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok9_2019.pdf).  

Питання академічної мобільності регулюються «Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського». Доступність документа для учасників 
освітнього процесу забезпечується його оприлюдненням на офіційному сайті КрНУ 
(http://cia.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf).  
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих 
у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 
освітнього процесу?  
      Регулюються «Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури» 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського в 2019 році». 
Доступність документа для учасників освітнього процесу забезпечується його оприлюдненням 
на офіційному сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok9_2019.pdf). 
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 
відповідній ОП (якщо такі були)?  

На ОНП таких прецедентів не було. 
 
 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/dodatok9_2019.pdf


4. Навчання і викладання за освітньою програмою 
 

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 
сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на 
відповідні документи  

Формами та методами навчання і викладання на ОНП є лекції, практичні заняття, 
опрацювання публікацій у провідних виданнях екологічного профілю, консультації із 
викладачами, підготовка дисертаційної роботи.Застосування вказаних  форм та методів 
навчання і викладання на ОНП сприяють досягненню програмних результатів навчання. 
Форми та методи навчання і викладання регламентуються «Положенням про організацію 
освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського» (www.kdu.edu.ua › polozhennya_osvitnii_proces). 
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають 
вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?  

У ОНП враховувані рекомендації та пропозиції потенційних роботодавців, а також 
випускників магістратури, які є потенційними вступниками. ОНП передбачає вибір 
дисциплін, гнучкість навчальних траєкторій, різноманітні методи подачі матеріалу, 
реагування на скарги і пропозиції учасників освітнього процесу.  

За результатами  опитувань констатуємо що, здобувачі вищої освіти задоволені 
методами навчання і викладання. 
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і 
викладання на ОП принципам академічної свободи. 

 
Принципи академічної свободи висвітлюються у таких нормативних документах 

КрНУ: 
«Кодекс якості Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського»  (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf)  та 
«Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня 
система забезпечення якості в Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського)» 
(www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf).   

КрНУ забезпечує науково-педагогічним працівникам вільний вибір форм та методів 
викладання. Врахування інтересів здобувачів вищої освіти у аспекті дотримання 
принципів академічної свободи виражається вільному виборі освітніх компонентів, тем 
наукового дослідження і використання їх результатів. Теми дисертаційних досліджень 
докторів філософії обговорюються на засіданнях кафедри за участі здобувачів вищої 
освіти. 
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається 
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. 

Згідно з «Положенням про проведення поточного і семестрового контролю КрНУ» 
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, критерії та методи 
оцінювання, а також критерії виставлення оцінок надаються заздалегідь, на початку 
певного освітнього компоненту. ; 

Зазначена інформація знаходиться у вільному доступі на серверах КрНУ, відповідно 
за посиланнями http://www.kdu.edu.ua/new/phd_progr.php (Доктор філософії)  
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 
реалізації ОП  

Поєднання відбувається за рахунок співпраці здобувача з ПВС випускової кафедри 
під час навчання та після закінчення освітньої частини ОНП. Дослідження проводяться під 



керівництвом наукового керівника та із залученням до консультації необхідних фахівців: 
викладачів, дослідників із споріднених напрямків наукових досліджень.  

Для оптимізації наукової діяльності здобувачів у КрНУ функціонує Наукове 
товариство студентів, аспірантів та молодих учених університету. Інформація 
оприлюднена на сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/student_nauk.php). 

Для допомоги здобувачам освіти у проведення наукової діяльності на сайті 
університету викладені: алгоритм реєстрації у базах даних Orcidта 
GoogleScholar(http://www.kdu.edu.ua/new/reestr_Orcid.php),інформація про українські та 
закордонні видання (у т.ч. з імпакт-фактором), у яких можуть бути опубліковані наукові 
результати дисертації на здобуття вченої ступені доктора та кандидата наук 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/ifaktor/ifaktor.php), інформація про конкурси наукових 
проектів і розробок. Інформація про державні та загальноакадемічні форми підтримки 
молодих учених (премії, стипендії, гранти) (http://www.kdu.edu.ua/Documents/premii.htm).  

З метою апробації наукових досліджень здобувачів у КрНУ щорічно проводяться 
Міжнародна науково-практична конференції студентів, аспірантів та молодих учених 
«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» та Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми екологічної безпеки»». Інформація про конференції 
оприлюднена на сайті університету (http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_rozrob.php). 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі 
оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних 
практик у відповідній галузі  

Зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик  
регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського» (www.kdu.edu.ua › 
polozhennya_osvitnii_proces). Згідно з цим документом навчальні програми дисциплін 
розробляються кафедрами згідно з вимогами відповідних ОПП (ОНП).  

З метою забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження 
можливого дублювання, урахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми 
розглядаються методичною комісією кафедри ЕБОП. Нормативний термін оновлення 
навчальної програми  становить не менше, ніж раз на п’ять років. Робочі навчальні 
програми з дисциплін розробляються провідними науково-педагогічними працівниками 
(професорами, доцентами) кафедри до початку навчального року (семестру). Робочі 
навчальні програми розглядаються на засіданні кафедри ЕБОП, затверджуються 
проректором з науково-педагогічної та методичної роботи. Робочі навчальні програми з 
дисциплін оновлюються за необхідністю, але не менше ніж раз на п’ять років. Однак, на 
практиці оновлення освітніх компонентів відбувається частіше. Рішення про оновлення 
змісту дисциплін приймається на засіданні кафедри і затверджується вченими радами 
факультету та університету. Матеріал для оновлення програм береться із публікацій  у 
фахових наукових виданнях та захищених кандидатських та докторських дисертацій з 
екологічної безпеки. Наприклад, оновлення змісту відбулося у дисциплінах «Публікаційна 
активність і наукометричні бази даних» (зміни пов’язані з новими вимогами до публікації 
результатів наукових досліджень) і «Державна і регіональна політика та безпека» (були 
враховані новітні тенденції розвитку наукової галузі, додані підтеми «Екологічні аспекти 
регіональної екологічної політики і безпеки». 

 
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП 
пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО  

КрНУ є членом Міжнародної Асоціації Університетів 
(InternationalAssociationofUniversities (IAU). Інтернаціоналізацією діяльності у КрНу 
опікується Центр міжнародної діяльності, до функцій якого входять інформаційно-
довідкове забезпечення студентів, викладачів, науковців щодо іноземних партнерів, 
міжнародних донорських організацій, фондів, грантів, стипендій; пошук можливостей для 
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продовження навчання за кордоном, проходження виробничої практики, підвищення 
кваліфікації, наукового стажування, участі у міжнародних конференціях, семінарах, тощо. 
З метою активізації міжнародних зв’язків у КрНУ розроблена «Стратегічна програма 
інтеграції у міжнародний освітній та науковий простір».  

До ОНП включені навчальні курси, які забезпечать здобувачів навичками 
професійного спілкування на міжнародному рівні: Академічна англійська мова, 
Англійська мова наукової термінології, Етичний кодекс ученого, Публікаційна активність 
і наукометричні бази даних.  

Також здобувачі мають доступ до міжнародних баз даних: Scopus, Web of Science, 
crossreff.org, Google Scholar; та міжнародних ідентифікаційних систем: ResearcherID, 
ORCID, LinkedIn. Для чого аспірантам надається можливість отримати академічний e-mail 
з суфіксом kdu.edu.ua. Також в КрНУ активно працює Центр міжнародної діяльності 
(http://www.kdu.edu.ua/new/mignar_diyaln.php), який надає можливості для аспірантів 
навчання і стажування за кордоном, наприклад пр 

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін 
ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?  

Основними видами контролю освітнього процесу є поточний та семестровий. 
Оцінювання знань здобувачів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, за 
національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою (ЕСТS). 
Поточний контроль здійснюється викладачами на аудиторних заняттях усіх видів та при 
перевірці контрольних робіт, тестів, рефератів, що виконуються під час самостійної 
роботи. Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування або письмового 
експрес-контролю на заняттях; у формі колоквіуму; виступів під час обговорення питань 
на семінарських заняттях, а також у формі комп’ютерного тестування . 
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?  

Викладач доводить до відома здобувачів, як буде здійснюватися поточний контроль 
знань і надає інформацію щодо критеріїв оцінювання знань з дисципліни; чітко визначає, в 
яких джерелах студенти можуть знайти відповіді на контрольні питання (навчальна 
література, яка є в бібліотеках університету, кафедр, в електронній бібліотеці; матеріали 
лекцій, практичних та семінарських занять). Інформація про форми контрольних заходів і 
критерії оцінювання міститься у всіх навчально-методичних матеріалах, а саме: 
навчальних, робочих навчальних програмах, методичних вказівках, силабусах. 
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?  

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до 
здобувачів вищої освіти на початку семестру. У «Кодексі академічної етики 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) зазначено, що 
обов’язковим є перед початком викладання навчальної дисципліни надання здобувачам 
інформації про програму занять, про права та обов’язки, пов’язані з участю в заняттях, про 
умови та терміни здачі іспитів/заліків і про критерії оцінювання. 

Також вся інформація знаходиться у вільному доступі на сайті КрНУ постійно.  
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 
стандарту вищої освіти (за наявності)? . 
     Стандартом вищої освіти передбачено наступні форма атестації здобувачів вищої 
освіти:  
            -освітньої складової – виконання здобувачем навчального плану освітньо-наукової 
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програми у повному обсязі.;  
- наукової складової – публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 
 Атестація наукової складової здійснюється постійно діючою або разовою 

спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, 
акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Здобувач  має 
право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Державній атестації передує щорічна (проміжна) атестація аспіранта за результатами 
виконання індивідуального плану у вигляді його звітування на засіданнях кафедри або 
вченої ради факультету (усього – 6  кредитів ECTS). Документами, що підтверджують 
проміжну атестацію аспіранта, є річний звіт, друкований варіант розділів дисертації, копії 
публікації та охоронних документів, довідка про складання іспитів і диференційованих 
заліків, витяг із протоколу засідання кафедри або вченої ради факультету тощо. 

Діючі форми атестації здобувачів на ОНП відповідають вимогам СВО. 
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? 
Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?  

Процедура проведення контрольних заходів у КрНУ регулюється «Положенням про 
проведення поточного та семестрового контролю». Він оприлюднений на сайті 
(http://www.kdu.edu.ua/new/uch_otdel_prav_baza.php). 
 
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є 
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади 
застосування відповідних процедур на ОП  

 Об’єктивність екзаменаторів забезпечується застосуванням у «Положення про 
проведення поточного та семестрового контролю» КрНУ. У критеріях оцінювання 
наводиться розподіл балів за видами робіт. Отримана сума балів за поточний та 
підсумковий контроль формує оцінку здобувача. 

Згідно з «Положенням про проведення поточного та семестрового контролю» у  
КрНУ у випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача 
декан створює комісію для приймання екзамену (заліку), до якої входять: завідувач 
кафедри, викладачі відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та 
профспілкового комітету студентів факультету. По спеціальності 101 на третьому рівні 
вищої освіти конфлікту інтересів не зареєстровано. 
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП  

Згідно з «Положеннямпро проведення поточного та семестрового контролю» КрНУ 
у разі отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання 
екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів. При другому 
перескладанні екзамен (залік) у студента приймає комісія, яка створюється деканом. 
Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання екзамену (заліку), є 
остаточною. Результати перескладання заносяться до аркуша успішності студента (форма 
№ Н-5.04 у). 

 
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 
відповідних правил на ОП  

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів на 
ОНП регулюються «Положенням про проведення поточного та семестрового контролю» 
КрНУ. 

Випадки звернення до деканату з проханнями про оскарження відсутні. 
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?  



Таким документом є  «Кодекс академічної етики Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf).  

В університеті функціонує Комісія з етики (постійний колегіальний орган), який 
відповідає за організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в Університеті 
стандартів академічної етики, розгляд заяв про порушення академічної доброчесності та 
недотримання етичної поведінки, а також надання пропозицій адміністрації щодо 
притягнення порушників до відповідальності й накладання відповідних санкцій. 
 
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 
порушенням академічної доброчесності?  

У КрНУ діє «Положення про перевірку наукових, навчально-методичних, 
кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 
«Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 
використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat.pdf). Згідно з цими 
документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і кваліфікаційних робіт. 
КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». У рамках діїцієї угоди університет унадається 
можливість перевірки кандидатських та докторських дисертацій, як іпідготовлені до 
захисту у спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісу Unicheck, 
а також наукових праць студентів і викладачів.  
 
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 
освіти ОП?  

У КрНУ відбуваються заходи щодо популяризації академічної доброчесності, 
зокрема у жовтні 2019 року на базі університету пройшли тренінги із забезпечення якості 
вищої освіти. Заходи були організовані у рамках проекту «Нова система акредитації як 
засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті», ініційованих Інститутом 
вищої освіти НАПНУ за сприяння Міністерства освіти і науки України та Центру 
досліджень вищої освіти Республіки Чехія.  

У 2018 році Українсько-польський центр освіти, культури і науки КрНУ організував 
наукове стажування «Академічна доброчесність» в Університеті Кардинала Стефана 
Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і 
Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD.  

Для здобувачів вищої освіти на сайті КрНУ оприлюднена презентація, яка містить 
ґрунтовну інформацію про академічну доброчесність  (www.kdu.edu.ua › LIB1 › 
akadem_dobroch). 
  
 
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 
приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП. 

Процедура розгляду питання щодо порушення академічної доброчесності 
проводиться членами Комісії з етики Університету й передбачає: опитування свідків 
(свідком може бути будь-який учасник освітнього процесу, якому відомі обставини, що 
стосуються справи); вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи); проведення 
консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено провести 
дослідження матеріальних об’єктів, явищ процесів, що містять інформацію про обставини 
справи, і надати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються 
сфери її спеціальних знань); інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного 
розслідування. За недотримання норм Кодексу здобувачі освіти можуть бути притягнені 
до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна 
робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента 
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освітньої програми; відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну 
середню освіту); позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти 
пільг з оплати навчання. 

Відповідних ситуацій не виявлено. 
 

6. Людські ресурси 
 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний 
рівень їх професіоналізму?  

Конкурсний добір викладачів ОНП регулюється «Положення про проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних і наукових 
працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського» (затвердженим наказом ректора КрНУ № 175-1 від 27.06.2018). 
Положення оприлюднене на сайті 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kriterii_vimogy_konkursn_vidbor.pdf).   

Згідно з цим документом, рекомендація претендента на заміщення посади науково-
педагогічного працівника визначається кваліфікацією відповідно до спеціальності, 
зокрема документом про освіту чи науковий ступінь з відповідної спеціальності або 
підтверджена науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 
діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами з 
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов. 
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу  

КрНУ залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Важливу 
роль у цьому грає Наглядова рада Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (Положення про Наглядову раду оприлюднене на сайті - 
http://www.kdu.edu.ua/new/nagladova_rada.php).  

Використовуються наступні форми стимулювання роботодавців до участі в 
освітньому процесі.  

1. Проведення Міжнародна науково-практичної конференції «Проблеми екологічної 
безпеки»» із запрошенням роботодавців.  

2. Проведення регулярних зустрічей роботодавців із здобувачами.  
3. Заохочення складення договорів на виконання НДР з промисловими 

підприємствами та державними установами.  
4. Укладання договорів про проходження практики на підприємствах та організаціях. 
Як приклад можна відмітити залучення до навчального процесу директора НВФ 

«Промекологія» к.т.н. Корцової Олени Леонідівни. Ця фірма е роботодавцем, там 
працюють випускники кафедри  ЕБОП. 

 
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 
аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців  

До аудиторних занять на ОНП залучалася директор  НВФ «Промекологія» к.т.н. 
Корцова О.Л., як професіонал-практик та роботодавець: в 2018/19рр..Вона викладала 
дисципліну «Екологічний моніторинг  забруднення довкілля». У поточному навчальному 
році у зв’язку з передачею дисципліни гаранту спеціальності вона викладає магістрантам 
та бакалавріантам. 

До атестації здобувачів у якості члена спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 
«Екологічна безпека» залучається  головний інженер  машинобудівного заводу к.т.н. 
Поліщук Д.М. (як представник роботодавця). 
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 

http://www.kdu.edu.ua/new/nagladova_rada.php
http://ecolsafe.kdu.edu.ua/
http://ecolsafe.kdu.edu.ua/
http://ecolsafe.kdu.edu.ua/


Наведіть конкретні приклади такого сприяння  
В університеті функціонує Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації 

(http://www.kdu.edu.ua/new/norm_pr_doc.php), який координує процес професійного 
розвитку. Викладачі кафедри проф. Шмандій В.М., доц. Бездєнєжних Л.А., доц. Святенко 
А.І., доц. Харламова О.В., ст. викл. Дейна І.П. пройшли підвищення кваліфікації у 
2019/20р.р. в Національному університеті цивільного захисту України.  

Міжнародне стажування регламентується «Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf) і організується  
Центром міжнародної діяльності. викладачі кафедри пройшли міжнародне стажування у 
ЗВО. У 2019р. пройшла стажування у Польщі ст. викладач Ригас Т.Є.  
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності  

За для стимуляції розвитку викладацької майстерності використовуються такі 
засоби: навчання на тренінгах та підвищення кваліфікації; участь у міжнародних 
конференціях; долучення до міжнародних програм обміну; організації відкритих лекцій, 
взаємовідвідувань занять викладачів з наступним обговоренням; проведення науково-
методичних семінарів з відповідної тематики; стимулювання до розробки наочних 
посібників (презентацій); впровадження нових лабораторних робіт; розробки тестової 
системи оцінювання знань здобувачів.  

 
7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 
 
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне 
забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних 
результатів навчання?  

Матеріально-технічна база КрНУ дозволяє повністю забезпечити навчальний 
процес при двозмінному режимі роботи: 15 навчальних корпусів; 3 бібліотеки з 3 
читальними залами; 3 гуртожитки, 2 їдальні, 2 буфети, 3 медпункти, стоматологічний 
кабінет, масажний кабінет; 3 спортивні зали, водноспортивний комплекс, спортивний 
комплекс «Політехнік» з критим манежом і футбольнолегкоатлетичним стадіоном з 
трибунами, спортивні майданчики, веслувальна та спортивно-оздоровча база на березі р. 
Дніпро. Окрім того КрНУ має доступ до баз Scopus, Web of Science, власний електронний 
репозиторій, який містить випускні кваліфікаційні роботи, методичні видання 

 
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 
задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 
вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?  

Освітнє середовище у КрНУ сприяє формуванню мотивації здобувачів до 
саморозвитку, самоосвіти та професійного становлення. Інформаційні ресурси та 
інформаційна інфраструктура постійно вдосконалюються. Інформаційний компонент 
включає: ОНП, навчальний план, методичні розробки, підручники та посібники, 
візуалізовану і текстову інформацію тощо. Соціальний компонент представлений 
взаємодією різних суб'єктів (викладачів, здобувачів, представників служб КрНУ: 
соціальної, психологічної, методичної, навчальної частини, працівників бібліотек, 
лабораторій тощо),  що грунтується на принципі діалогічності і партнерства. 
Технологічний компонент включає в себе навчальну, квазіпрофесійну та навчально-
професійну діяльність здобувачів, діяльність викладачів (цілі, зміст, форми організації, 
стиль викладання і характер контролю, методи, технології тощо), забезпечує різні шляхи і 
способи набуття та застосування професійних знань і досвіду соціальних відносин і слугує 
основою моделювання предметного і соціального контекстів діяльності. 

http://www.kdu.edu.ua/new/norm_pr_doc.php
http://www.kdu.edu.ua/Documents/nncpdo_pologennija_akadem_mobil.pdf


 
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя 
та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)  

Усі приміщення для проведення  освітньої діяльності відповідають санітарно-
гігієнічним  та екологічним нормам, що засвідчено у санітарних паспортах. В аудиторіях і 
кабінетах регулярно проводяться ремонти. Відповідно до складеного графіку щорічно 
здійснюється інвентаризація та перевірка. матеріально-технічних цінностей. В усіх 
приміщеннях забезпечені заходи з охорони праці На початку кожного семестру 
проводиться інструктаж студентів щодо правил техніки безпеки. Кожен здобувач 
розписується в журналі інструктажів з техніки безпеки про те, що він попереджений щодо 
необхідності дотримування правил техніки безпеки і зобов`язується їх виконувати. 
Дотримання здобувачами вимог техніки безпеки при виконанні робіт контролюють 
викладачі, які проводять заняття. Для забезпечення психічного здоров’я здобувачів у 
КрНУ на базі Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації проводяться 
тематичні заняття і тренінги. 
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 
здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?  

 Вказані механізми регламентуються «Положенням про організацію освітнього 
процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського» 
(www.kdu.edu.ua › polozhennya_osvitnii_proces), де зазначається, що освітня політика в 
Університеті ґрунтується на принципах: сприяння сталому розвитку суспільства шляхом 
підготовки конкурентоспроможного людського капіталу і створення умов для освіти 
протягом життя; створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, 
формування національних і загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 
для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці за сучасних умов; 
міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в Європейський простір 
вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень і прогресивних традицій 
національної вищої школи; науковості, гуманізму, демократизму, наступності та 
безперервності процесу здобуття вищої освіти; забезпечення соціального захисту 
студентів і науково-педагогічних працівників, відповідального ставлення до власного 
здоров’я, охорони навколишнього середовища; реалізації стратегії постійного підвищення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

Дієвим механізмом забезпечення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у 
КрНу є Студентський профспілковий комітет (інформація оприлюднена на сайті 
http://www.kdu.edu.ua/new/stud_profkom.php).  

Здобувачі вищої освіти висловлюють задоволення підтримкою. 
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади 
створення таких умов на ОП (якщо такі були)  

КрНУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами (корпуси обладнані  пандусами,  в університеті облаштовані 
спеціальні вбиральні тощо). Діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 
 
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних 
ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур 
врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування 
під час реалізації ОП?  

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних 
із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) у КрНУ висвітлені на сайті 

http://www.kdu.edu.ua/new/stud_profkom.php


(http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php). В університеті діє Уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції, прийнята «Антикорупційна програма 
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/anti_Kor_prog_2018_2019.pdf), проводяться семінари  
з питань запобігання та протидії корупції, розроблені пам’ятка «Запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf), Стандарти та обмеження 
щодо прийняття подарунків у КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/standarty_obmezh_podarunky_krnu.pdf), діє «Положення 
про комісію з оцінки корупційних ризиків у КрНУ» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/polog_komis_kor_risk_krnu.pdf). Політика та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій для учасників освітнього процесу регулюються також  
«Етичним кодексом ученого Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/Etychnyi_kodeks_uchenogo_krnu.pdf). 

Також наявна Гаряча лінія. Доступ до Гарячої лінії є на сайті університету. 
 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 
 
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, 
оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет  
           Відповідні документи: 

-Статут КрНУ, http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf  
-Кодекс якості КрНУ http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_jakosty_KrNU.pdf 
- Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішня 

система забезпечення якості) в КрНУ 
 http://www.kdu.edu.ua/Documents/sistema_zabespechennya_yakosty.pdf  
-Положення про організацію освітнього процесу 
 http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces.zip 
 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни 
були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були 
обґрунтовані?  

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського» прописаний перегляд ОП та 
ОНП щонайменше один раз у терміни її дії. Освітню програму щорічно оновлюють у 
частині всіх компонентів, крім цілей і програмних навчальних результатів. Діючу, 
затверджену освітню програму переглядають щонайменше 1 раз у терміни її дії не пізніше 
ніж за 1 семестр до її завершення.  

Підставою для оновлення ОНП можуть виступати: ініціатива і пропозиції гаранта 
освітньої програми або викладачів програми; результати оцінювання якості ОНП; 
об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру або інших ресурсних умов 
реалізації освітньої програми. 

Останні  зміни в ОП були внесені відповідно до останніх постанов КМУ та 
рекомендацій МОНУ: зміна назви спеціальності; скорочення предметів до 5 на семестр. 

 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти 
залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП  

Здобувачі вищої освіти беруть участь у засіданнях кафедри де розглядаються питання 
перегляду ОП. Позиція та рекомендації здобувачів береться до уваги. 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/antikor_diyaln.php
http://www.kdu.edu.ua/Documents/anti_Kor_prog_2018_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Plan_zahodiv_antikor_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/pamyatka_konflikt_krnu.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/standarty_obmezh_podarunky_krnu.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/polog_komis_kor_risk_krnu.pdf


Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП  

Згідно з «Положенням про студентське самоврядування КрНУ»  
(http://www.kdu.edu.ua/new/stud_samovr.php) вищим органом студентського самоврядування 
є конференція студентів університету, а вищим виконавчим органом студентського 
самоврядування є студентська рада університету (студентська рада створена, також на 
факультеті природничих наук, де здійснюються підготовка за спеціальністю 101. У 
процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП бере участь студентська рада 
факультеті природничих наук.  

Здобувачі беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, науково-дослідної роботи; у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої 
освіти.  
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 
безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду 
ОП та інших процедур забезпечення її якості  

ЗВО безпосередньо, як один із роботодавців контролює процедуру перегляду ОП. 
Наприклад, введення до ОП дисциплін «Сучасні технології освітнього процесу», «Етичний 
кодекс ученого».  

Як приклад, можна розглянути одного з роботодавців – НВФ «Проекологія». 
Представники «Проекології» беруть участь у засіданнях кафедри та науково-

методичних семінарах, на яких  обговорюються питання, пов’язані із забезпеченням якості 
ОНП. До формулювання тем дисертаційних досліджень здобувачів на ОНП були залучені 
представники цієї фірми. З ними обговорюються теми публікацій аспірантів, вони беруть 
участь у розробці комплексного плану дослідження.  
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників ОП  

На кафедрі збираються і зберігаються довідки випускників про працевлаштування. 
Проводиться постійний моніторинг кар’єрного шляху та траєкторій випускників. 
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким 
чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?  

У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час реалізації ОНП 
були виявлені наступні недоліки: 

Недоліки Реакція системи забезпечення якості КрНУ 
Відсутність силабусів з 
деяких дисциплін, що 
ускладнювало розуміння 
цілей навчання та його 
результатів здобувачами 

Проведення науково-методичного семінару, де пояснювалася 
би специфіка силабусів, визначення чітких термінів їх 
розробки. 

Відсутність на 
начальному етапі 
реалізації ОНП 
відкритого доступу до 
міжнародних 
наукометрічних баз 
даних, зокрема, 
Scopus&WebofScience. 

Створення спеціальної сторінки на сайті КрНУ 
(http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_scopus_web_of_science.php), 
на якій подано пiдбiр та аналiз наукових видань у Wos; 
пошук i аналiз лiтератури у Wos; створення профілю у WoS; 
можливості платформи WebofScience; стислий посібник по 
Scopus; відеоматеріали по роботі з WebofScience; публікації в 
Scopus або WebofScienceCoreCollection; онлайн-семінари 
ClarivateAnalytics щодо роботи у WoS; перелік журналів 
України в Scopus&WebofScience 

Відсутність на 
початковому етапі 
реалізації ОНП чіткої 
процедури перевірки на 

Для забезпечення високої якості професійної підготовки 
здобувачів вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в 
їх академічних та наукових роботах у 2019 р. КрНУ підписав 
угоду з ТОВ «Антиплагіат». У рамках дії цієї угоди 

http://www.kdu.edu.ua/new/stud_samovr.php
http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_scopus_web_of_science.php
http://www.kdu.edu.ua/Documents/podbor_analis_vidan_Wos.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Search_liter_WoS.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/make_profil_WoS.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Wos_welcome_20_10.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule?elqTrackId=e49858c922b94e07b8c3321a1f4331a2&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=5105&elqat=2&elqCampaignId=
http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule?elqTrackId=e49858c922b94e07b8c3321a1f4331a2&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=5105&elqat=2&elqCampaignId=
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://openscience.in.ua/ua-journals


плагіат університету надається можливість перевірки кандидатських 
та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 
спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням 
онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 
викладачів.За критерій оригінальності творів приймається 
показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 
допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат 
і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 
перевірки оформлюється відповідним протоколом, де 
зазначається коректність посилань або факт плагіату 

Відсутність на 
початковому етапі 
реалізації ОНП  
віртуального освітнього 
простору КрНУ  

 Створення віртуального освітнього простору КрНУ та 
онлайн-системи оцінки якості навчання й тестування знань 
(http://krnu.org/) 

 
 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 
беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з 
останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення 
цієї ОП?  
Попередня акредитація проходила за магістерськім рівнем, зауваження сформульовані 
комісією наступні: продовжувати нарощення кадрового потенціалу кафедри шляхом 
підготовки та захисту дисертацій; посилити роботу щодо підвищення науково-
професійного рівня викладачів; активізувати процес залучення студентів до науково-
дослідної роботи випускової кафедри стосовно виконання як держбюджетних, так і 
господарсько-договірних НДР, розширити коло міжнародних зв’язків випускової кафедри 
та звернути увагу на необхідність розвитку зв’язків з зарубіжними вищими навчальними 
закладами з обміну студентами та науковцями, створення передумов для програм 
«подвійних дипломів», продовжувати роботу з оновлення і поповнення матеріального 
фонду кафедри сучасною комп’ютерною технікою, лабораторним обладнанням для більш 
якісної підготовки студентів та магістрів кафедри, а також проведення ними наукових 
досліджень та розробок. Всі пропозиції були враховані. 

 
 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?  

Навчально-методичне забезпечення дисциплін ОНП та наукові публікації і 
здобувачів рецензуються представниками академічної спільноти (внутрішнє та зовнішнє 
рецензування), видатні екологи України та зарубіжжя запрошуються для участі у наукових 
конференціях, які проводяться на базі КрНУ, зокрема щорічна наукова-практична 
конференція «Проблема екологічної безпеки», це створює умови для науково-
інформаційного обміну. Представники академічної спільноти також залучаються для 
проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо.  
 
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у 
контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти  

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського» освітній процес здійснюють 
навчальні підрозділи: інститути, факультети, кафедри.  

Відповідальність між різними структурними підрозділами КрНУ:  
Ректорат,  деканат ФПН – прийняття рішень з питань навчально-виховного процесу, 



наукової, кадрової, фінансової та господарської діяльності Університету; реалізація 
державних стандартів освіти; реалізація заходів щодо поліпшення соціально-побутових 
умов навчання, праці та відпочинку студентів. 
Вчена рада – визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти. 
Методична рада – керує всією методичною роботою в університеті, аналізуєж якість 
підготовки здобувачів. 
Науково-технічна рада – координація підготовки науково-педагогічних кадрів. 
Студентська рада – координує процеси студентського самоврядування. 
Студентський профком – забезпечення соціального та правового захисту всіх категорій 
студентів та аспірантів. 
 

9. Прозорість і публічність 
 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього 
процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього 
процесу?  

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу у КрНУ регламентуються 
Статутом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 
(нова редакція) (http://www.kdu.edu.ua/new/normdoc/StatutKrNU.pdf) та «Положенням про 
організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені 
Михайла Остроградського» (www.kdu.edu.ua › polozhennya_osvitnii_proces). Їх доступність 
для учасників освітнього процесу забезпечується оприлюдненням на сайті університету. 
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та 
пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки  
http://www.kdu.edu.ua/new/strategii.php чи Сторінка знаходиться у розробці. 
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати) 
http://www.kdu.edu.ua/new/phd_akred.php?spec=101 

 
10. Навчання через дослідження 

 
Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 
інтересам аспірантів (ад’юнктів)  

До наукових інтересів аспірантів відносяться: можливість виконувати наукові 
дослідження; впровадження нових методів, технологій; можливість представлення своїх 
наукових результатів. Всі ці інтереси забезпечені ОНП. 

 
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 

підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 
та/або галуззю  

Забезпечується шляхом введення професійних дисциплін зі специфікою 101 та тим 
що разом з фаховими знаннями знайомить з філософськими засадами науково-дослідної 
діяльності («Філософія науково-дослідної діяльності») і наукової етикою («Етичний 
кодекс вченого»), готує до публікації результатів досліджень («Публікаційна активність і 
наукометричні бази даних»), впровадження їх («Бізнес-план та менеджмент наукових 
проектів»),надає міцних знань з англійської мови наукового спілкування («Академічна 
англійська мова», «Англійська мова наукової термінології»). 

 
 

 

http://www.kdu.edu.ua/new/vchena_rada.php
http://www.kdu.edu.ua/new/metodichna_rada.php
http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_tehn_rada.php
http://www.kdu.edu.ua/new/stud_rada.php
http://www.kdu.edu.ua/new/stud_profkom.php
http://www.kdu.edu.ua/new/strategii.php


Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 
підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти за спеціальністю та/або галуззю  

Дисципліна «Сучасні технології освітнього процесу», яка спрямована на формування 
знань з педагогічної інноватики. У комплексі з науково-педагогічною практикою це 
дозволяє підготувати випускника ОНП до викладацької діяльності у закладах вищої освіти.  

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 
напрямам досліджень наукових керівників коротке поле 

Теми наукових досліджень аспірантів дотичні напрямам досліджень наукових 
керівників. 

 
Аспірант, тема дисертаційного 

дослідження 
Керівник, тема дисертаційного 

дослідження 
Кліменко С. С., «Оцінка та прогнозування 
впливу систем індивідуального опалення 
та стан атмосферного повітря міських 
агломерацій». 

Бахарєв  В. С., д. т. н., (21.06.01 – 
екологічна безпека),  «Комплексна система 
екологічного моніторингу атмосферного 
повітря урбосистем», вступ 2018р. 

Плаван І. С., «Забезпечення стійкості 
техноекосистем  підвищеної екологічної 
небезпеки». 

Шмандій В.М.., д. т. н., (21.06.01 – 
екологічна безпека),  «Управління 
екологічною безпекою на регіональному 
рівні», вступ 2016р., відрахування 2019р. 

Мудрий Д. О., «Системний аналіз оцінки 
екологічного впливу антропогенної 
діяльності.». 

Артамонов В.В., д. т. н., (05.13.12 – 
системи автоматизованого проектування), 
«Методи і моделі автоматизованого 
проектування  систем водовідведення», 
вступ 2018р., відрахування 2019р. 

Романова Н. М., «Розробка та 
обгрунтування з агроландшафтного 
оптимального землекористування 
територією селищної ради». 

Артамонов В.В., д. т. н., (05.13.12 – 
системи автоматизованого проектування), 
«Методи і моделі автоматизованого 
проектування  систем водовідведення», 
вступ 2016р., відрахування 2019р. 

Корольова Т. Ю., «Землевпорядне 
формування компонентного складу стійких 
агроланшафтів». 

Артамонов В.В., д. т. н., (05.13.12 – 
системи автоматизованого проектування), 
«Методи і моделі автоматизованого 
проектування  систем водовідведення», 
вступ 2017р., відрахування 2019р. 

Волик А.М., «Вплив заводнених територій 
на мікроклімат ландшафту». 

Артамонов В.В., д. т. н., (05.13.12 – 
системи автоматизованого проектування), 
«Методи і моделі автоматизованого 
проектування  систем водовідведення», 
вступ 2019р. 

Курта О.С., «Агрохімічний моніторинг 
земель сільськогосподарського 
призначення Черкаської області». 
 
 
 

Гальченко Н. П., к. б. н., (03.00.05 – 
ботаніка), «Флористичне та ценотичне 
різноманіття регіонального ландшафтного 
парку «Кременчуцькі плавні» та його 
нозологічне значення», вступ 2017р., 
відрахування 2018р. 

Благодарь А. С., «Методи та засоби впливу 
інфразвуком на біоту». 

Никифоров В. В., д. б. н., 03.00.16 – 
екологія,  «Структурна організація 
екосистем і біогідроценозів Середнього 
Придніпров'я: відновлення, охорона і 
раціональне використання», вступ 2019р. 



Ротай Т. М., «Процеси деструкції водних 
полютантів в екосистемах очисних 
споруд» 

Никифоров В. В., д. б. н., 03.00.16 – 
екологія «Структурна організація 
екосистем і біогідроценозів Середнього 
Придніпров'я: відновлення, охорона і 
раціональне використання», вступ 2016р.  

Саломатін Д. М. «Оцінювання 
екологічного стану поверхневих і 
підземних споруд» 

Никифоров В. В., д. б. н., 03.00.16 – 
екологія, «Структурна організація 
екосистем і біогідроценозів Середнього 
Придніпров'я: відновлення, охорона і 
раціональне використання», вступ 2016р. 

 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і 
апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)  

КрНУ організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для 
проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів, а саме:  
– діє Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених університету (ТСАМУ), 
яке має підрозділ на кафедрі ЕБОП. Основною метою діяльності ТСАМУ є: залучення 
молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією із 
ТСАМУ ВНЗ України та зарубіжжя; допомога в організації науково-технічного 
співробітництва молодих учених із підприємствами регіону; 
– відкрито доступ для наукометричних баз даних. Створено спеціальну сторінку на 
сайті КрНУ (http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_scopus_web_of_science.php), на якій подано 
пiдбiр та аналiз наукових видань у Wos; пошук i аналiз лiтератури у Wos; створення 
профілю у WoS; можливості платформи Web of Science; стислий посібник по Scopus; 
відеоматеріали по роботі з Web of Science; публікації в Scopus або Web of Science Core 
Collection; онлайн-семінари Clarivate Analytics щодо роботи у WoS; перелік журналів 
України в Scopus & Web of Science; 
– щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

екологічної безпеки», створено екологічні секції у Міжнародній науково-практична 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених КрНУ. «Актуальні проблеми 
життєдіяльності суспільства»; 

– видається фаховий науковий журнал «Екологічна безпека». 
 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів 
(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть 
конкретні проекти та заходи  

КрНУ забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної 
спільноти за спеціальністю. Цим напрямом діяльності в університеті опікується Центр 
міжнародної діяльності. Аспірантам пропонується участь у міжнародних програмах, 
зокрема,  «Erasmus+». Також пропонується стажування у ЗВО-партнерах КрНУ.  
       Доводиться до відома аспірантів необхідності реєстрації на світових наукових 
порталах ORCID, ResearcherID, Google Scholar. Участь у міжнародних конференціях, 
публікації у фахових журналах. 
Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 
результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються  
Здобувачі вищої освіти залучені до реалізації наукових тем кафедр. Зокрема, на кафедрі 
екологічної безпеки та організації природокористування– до науково-дослідної теми 
«Переробка соапстоку для отримання біодизельного пального», яка включена до тематичного 
плану Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У 
межах цієї науково-дослідної теми здобувачі проводять індивідуальні наукові 
дослідження. Результати науково-дослідної роботи у межах теми «Дослідження впливу 
викидів промислових підприємств Північного промвузла м. Кременчука на стан 

http://www.kdu.edu.ua/new/nauk_scopus_web_of_science.php
http://www.kdu.edu.ua/Documents/podbor_analis_vidan_Wos.pdf
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http://www.kdu.edu.ua/Documents/make_profil_WoS.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Wos_welcome_20_10.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/ScopusQuickGuide_Ukrainian.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/scopus.pdf
http://info.clarivate.com/rcis_webinars_schedule?elqTrackId=e49858c922b94e07b8c3321a1f4331a2&elq=00000000000000000000000000000000&elqaid=5105&elqat=2&elqCampaignId=
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://openscience.in.ua/ua-journals
https://ru-ru.facebook.com/Fulbright.Ukraine/
https://ru-ru.facebook.com/Fulbright.Ukraine/


атмосферного повітря мікрорайону молодіжний в умовах одночасної роботи з 
Кременчуцькою ТЕЦ при різних режимах її теплового навантаження», «Дослідження 
складу стічних вод Кременчуцького міськмолокозаводу», 
«Послуги з виконання попередньої наукової еколого-експертної оцінки впливу 
спорудження свердловини №57 Комишнянського ГКР на навколишнє природне 
середовище», «Наукове оцінювання впливу планованої діяльності об’єктів (ПрАТ 
«Миргородкурорт», ТОВ «АГКОД», Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, ПП 
«АЛЬФА-КАПІТАЛ») на стан окремих компонентів екосистеми.»,  « Наукове оцінювання 
впливу планової діяльності об’єктів (ТОВ фірма СОЛЕДАР- СЕРВІС" ТОВ "ПРАЙМ-ГАЗ, 
ТОВ "Санаторій Псьол" ТОВ ПАФ "Гарант" ПАТ "Крюківський вагонний завод") на стан 
окремих компонентів екосистеми (Наукові послуги)», «Розробка технічного паспорту 
інвентарізації зелених насаджень об’єкту природно-заповідного фонду України - парка 
памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "сквіру імені І.К. 
Пономаренка"», «Послуги з виконання моніторингових досліджень компонентів 
навколишнього природного середовища під час проведення стимуляції газової 
свердловини №81 Східно-Полтавського ГРК. (Пролонгація) СП-30000,00», «Розробка 
програми постійного контролю та споживання моніторингу за забрудненням 
атмосферного повітря в м. Кременчуці на відповідність змісту забруднюючих речовин 
нормами ГДК, інтегровану з існуючою системою моніторингу лабораторії споживання та 
забруднення атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука», «Надання послуг (ДК 
021:2015:90710000-7 - екологічний менеджмент (розробка проекту організації місцевої 
екологічної автоматизованої інфрмаційно-аналітичної системи постійного контролю і 
спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці»  регулярно 
публікуються як керівниками, так і здобувачами вищої освіти. 

 
 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 
діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів)  
   Дотримання академічної доброчесності забезпечене положеннями статуту, правилами 
внутрішнього розпорядку, кодексу академічної етики. Як інструмент внутрішнього 
самоконтролю використовується система Unichek. 
 
Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення 
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності  

Згідно з «Кодексом академічної етики Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського» за недотримання норм Кодексу педагогічні, науково-
педагогічні та наукові працівники КрНУ можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого 
звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати 
визначені законом посади. 

 
11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

 
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?  

 
Сильні сторони ОНП: 

 – більша кількість кредитів порівняно зі Стандартом вищої освіти України з відповідної 
спеціальності (60 кредитів ЄКТС, а не 40, як пропонується у СВО). Університет свідомо 
пішов на таке збільшення, враховуючи побажання потенційних вступників і наукових 
керівників дисертаційних робіт докторів філософії з екології, адже за рахунок цього стало 
можливим ґрунтовне викладання таких дисциплін, як «Академічна англійська мова», 



«Англійська мова наукової термінології», «Публікаційна активність і наукометричні бази 
даних». Вивчення цих дисциплін створює передумови для посилення публікаційної 
активності здобувачами освіти результатів досліджень у наукових виданнях, індексованих 
у міжнародних наукометричних базах, зокрема, Scopus і Web of Science. 
–наявність дисциплін загальної підготовки, зокрема «Етичний кодекс вченого» та  «Бізнес-
план та менеджмент наукових проектів», які значно актуалізують зміст ОНП, адже 
торкаються важливих проблем сучасної науки (дотримання академічної доброчесності та 
комерціалізації результатів НПР); 
 – поглиблене вивчення англійської мови (інтернаціональна мова науки), що створює 
підґрунтя для академічної мобільності,  інтернаціоналізації науки і освіти; 
– підготовка аспірантів до викладання у вищих закладах освіти (дисципліна 2Скчасні 
освітні технології» та науково-педагогічна практика); 
– врахування регіонального контексту, яке полягає у коригуванні змістового наповнення 
певних освітніх компонентів, наприклад, тематика курсу «Екологічний моніторинг 
забруднення довкілля» була розширена за рахунок вивчення  специфіки Кременчука. 
Слабкі сторони ОНП: 
– потребує перегляду (особливо це стосується оформлення ОНП); 
– варто укрупнити освітні компоненти, залишивши п’ять на семестр. Це дещо зменшить 
навантаження на здобувача. Наприклад, можна об’єднати освітні компоненти циклу 1.2 
«Дисципліни професійної підготовки» 
– варто більш активно залучати аспірантів до програм академічної мобільності. 
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні 
заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?  
Перспективи розвитку: – підвищення доступності ОП для студентів іноземців; 
– підтримка відповідності ОП сучасним науковим та технічним тенденціям розвитку;  
– переведення навчально-методичних комплексів на платформу Moodle, що 
впроваджується у КрНУ (сайт krnu.org);  
– розробка і затвердження ОНП, яка містить більш вільний вибір навчальних 
дисциплін; 
– розробка і впровадження моніторингу якості вищої освіти, зокрема шляхом 
втілення стандартів доброчесності; 
– мотивація наукових досліджень молодих учених, залучення їх до наукових шкіл, 
проведення конкурсів наукових робіт, стартапів, хакатонів, воркшопів тощо; 
– підвищення якості публікацій науковців за рахунок їх видання у провідних 
національних та іноземних журналах, індексованих у Scopus і WoS; 
– розширення зв’язків із ЗВО і НУ з інших країн шляхом обміну викладачами і 
аспірантамии, співпраці у науковій та навчальній діяльності, забезпечення можливості 
навчання, стажування й обміну студентами й аспірантами за кордоном у рамках 
міжнародних програм і грантів, зокрема, за рахунок програм «Еrasmus+», «Відкритий 
світ», «Фулбрайт Україна» тощо; 
– створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів і аспірантів 
університету; забезпечення освітнього процесу кадрами вищої кваліфікації, що володіють 
міжнародним досвідом організації навчальної роботи й оцінки якості знань. 
 
Заходи: 1. Забезпечення навчально-методичного комплексу методичними матеріалами на 
англійській мові. 2. Оновлення методичних комплексів згідно з сучасними виноходами у 
сфері теоретичних та практичних досліджень. 3. Переведення навчально-методичних 
комплексів на платформу Moodle, що впроваджується у КрНУ (сайт krnu.org). 
 
 



                                                                                                                                                      Додаток 
Інформація з ЄДЕБО – виділено світло-блакитним 
Вводиться закладом – виділено зеленим 
Вводиться закладом у прив’язці до інших полів таблиці – виділено жовтим 
завантаження файлів -- Х 
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОНП 
 
Назва освітнього компонента  
 

Вид компонента 
(дисципліна/курсова 
робота/практика/дипломна 
робота/інше)  
 

Поле для завантаження 
силабуса або інших навчально-
методичних матеріалів  
 

Якщо викладання навчальної 
дисципліни потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення, 
наведіть відомості щодо нього*  
 

Академічна англійська мова дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

Викладацький пульт, каркас 
модулювання, мікрофонно-
телефонні гарнітури. 
Рік введення в експлуатацію – 
2014.  

Філософія науково-дослідної 
діяльності 

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

Стенди, плакати 

Сучасні технології освітнього 
процесу 

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

Стенди, плакати 

Етичний кодекс ученого дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

Стенди, плакати 

Бізнес-план та менеджмент 
наукових проектів 

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

Мультимедійний комплекс: 
проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт, 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт, 
мультимедійный монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 
Celeron1,5 ГГц,  
2 Gb ОЗУ – 1 шт 
Рік введення в експлуатацію – 
2015. 



MicrosoftWindows, 
MicrosoftWord, 
MicrosoftFrontPage, Corel Draw 
10.0, Adobe PhotoShop, 
PhotoPlus,ABBYY FineReader5.0,  
Adobe PageMaker6.5,AutoCAD 

Аутекологія, синекологія та 
охорона природи  

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт, 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт, 
мультимедійный монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 
Celeron1,5 ГГц,  
2 Gb ОЗУ – 1 шт 
Рік введення в експлуатацію – 
2015. 
MicrosoftWindows, 
MicrosoftWord, 
MicrosoftFrontPage, Corel Draw 
10.0, Adobe PhotoShop, 
PhotoPlus,ABBYY FineReader5.0,  
Adobe PageMaker6.5,AutoCAD 

Екологічний моніторинг 
забруднення довкілля 

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт, 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт, 
мультимедійный монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 
Celeron1,5 ГГц,  
2 Gb ОЗУ – 1 шт 
Рік введення в експлуатацію – 
2015. 
MicrosoftWindows, 
MicrosoftWord, 
MicrosoftFrontPage, Corel Draw 
10.0, Adobe PhotoShop, 



PhotoPlus,ABBYY FineReader5.0,  
Adobe PageMaker6.5,AutoCAD 

Генетична, видова й екосистемна 
біорізноманітність 

дисципліна Навчально методичний 
комплекс 

проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт, 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт, 
мультимедійный монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 
Celeron1,5 ГГц,  
2 Gb ОЗУ – 1 шт 
Рік введення в експлуатацію – 
2015. 
MicrosoftWindows, 
MicrosoftWord, 
MicrosoftFrontPage, Corel Draw 
12.0, Adobe PhotoShop, 
PhotoPlus,ABBYY FineReader5.0,  
Adobe PageMaker6.5,AutoCAD 

Проведення наукових досліджень 
 

Проведення наукових досліджень 
 

 дозіметр РКСБ-104, радіометр 
БЕТА, аспіратор відбору проб 
повітря «Воздух»; колориметр 
фотоелектричний «КФК – 2МП»; 
іоновимірювач «И – 130»; 
шкаф сушильний; піч «СНОЛ – 
3,6»; вимірювач електромаг-
нітного поля, «АКТАКОМ АТТ-
2592», ЗАО «НПП ЭЛИКС», 
Россия, Тайвань; 
Джерело електромагнітного 
випромінювання високої частоти 
900 MHz -2400 GHz, «D-Link 
DIR-300», D-Link International, 
Россия, Тайвань; 
Джерело електромагнітного 
випромінювання промислової 
частоти 50 Hz, «Samsung ERGO 



EM-2075», Китай; 
Мікроскоп Мікромед-1 USB з 
фотокамерою, 1 шт. 

Підготовка та захист 
дисертаційної роботи 

Підготовка та захист 
дисертаційної роботи 

 Мультимедійний комплекс: 
проектор EPSON EB-1776W 
(V11H476040) – 1 шт, 
проекційний екран BRATECK 
PEBX128 – 1 шт, 
мультимедійный монітор Dell 
UltraSharp | UZ2715H – 1 шт, 
Celeron1,8 ГГц,  
3GbОЗУ – 1 шт 
Рік введення в експлуатацію – 
2018. 
MicrosoftWindows, 
MicrosoftWord, 
MicrosoftFrontPage, CorelDraw 
10.0, Adobe PhotoShop, 
PhotoPlus,ABBYY FineReader5.0,  
Adobe PageMaker6.5,AutoCAD 

 
* наводять відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також 
кількість ліцензій та версія програмного забезпечення 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 
 

ПІБ 
викладача 

 

Посада 
 

Чи входить у 
групу 

забезпечення 
відповідної 

спеціальності? 
 

Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

(на основі 
таблиці 1) 

 

Обґрунтування  
 

Мартиненко  
Марина 
Юріївна 

доцент кафедри 
філології та 
видавничої справи 

ні Академічна 
англійська мова 

кандидат 
педагогічних наук,  
відповідність 
вимогам п.30 ЛУ:1, 
2, 3, 6, 8, 11, 13, 17 

Сергієнко 
Валентина 
Василівна 

професор кафедри 
психології, 
педагогіки та 
філософії 

ні Філософія 
науково-
дослідної 
діяльності 

Кандидат 
філософських 
наук, професор, 
відповідність 
вимогам 
 п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 
8, 9, 10, 11, 13, 16, 
17 

Поясок  
Тамара 
Борисівна 

професор кафедри 
психології, 
педагогіки та 
філософії 

ні Сучасні 
технології 
освітнього 
процесу 

доктор 
педагогічних наук  
професор,  
відповідність 
вимогам  
п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 4  
7, 8,  
10, 11, 13, 14, 16, 17 

Герасимено  
Лариса 
Віталіївна 

професор кафедри 
психології, 
педагогіки та 
філософії 

ні Етичний кодекс 
ученого 

доктор 
педагогічних 
наук, професор, 
відповідність 
вимогам  
п.30 ЛУ: 2, 3, 8, 10  
11, 13, 16, 17, 18 

Труніна Ірина 
Михайлівна 

завідувач кафедри 
бізнес 
адміністрування 
маркетингу і туризму 

ні Бізнес-план та 
менеджмент 
наукових 
проектів 

доктор 
економічних 
наук, професор, 
відповідність 
вимогам 
 п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 4  
8, 10, 11, 13, 14, 16 

Шмандій 
Володимир 
Михайлович 

Завідувач кафедри 
екологічної безпеки 
та організації 
природокористування  

так Екологічний 
моніторинг 
забруднення 
довкілля 
Здоров’я людини 
як критерій 
оцінювання 
якості довкілля 

Доктор технічних 
наук, , професор, 
відповідність 
вимогам 
 п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 
4, 7, 8, 9,10,11, 12, 
13, 14,16,17 



Державна і 
регіональна 
екологічна 
політика 
Міжнародне і 
національне 
природоохоронне 
законодавство 

Никифоров 
Володимир 
Валентинович 

професор кафедри 
біотехнології 

так Аутекологія, 
синекологія та 
охорона природи 
Структурно-
функціональ-на 
організація 
надорга-
нізменних систем 
Генетична, 
видова й еко-
системна 
біорізноманіт-
ність 

доктор 
біологічних наук, 
професор, 
відповідність 
вимогам 
 п.30 ЛУ: 1, 2, 3, 4  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
12, 13, 1 4, 15,16,17 

 



Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання  
(на основі таблиці 1) 
 
 ОК 1  

Академічна 
англійська 

мова 
 

ОК 2 
Філософія 
науково-
дослідної 
діяльності 

ОК3 
Сучасні 

технології 
освітнього 

процесу 

ОК4 
Етичний  

кодекс ученого 

ОК5 
Бізнес-план  

та менеджмент 
наукових 
проектів 

ОК6 
Аутеколо-
гія, сине- 
кологія та 
охорона 
природи 
 

ОК 7 
Структурно-
функціональ
-на   органі-
зація надор-
ганізменних 
систем 
 

ОК8 
Генетична, 
видова й 

екосистемна 
біорізноманіт-

ність  

РН 1 
Демонструват
и глибоке 
знання 
передових 
концептуальн
их та 
методологічни
х основ 
природничих 
наук, що дає 
можливість 
переосмислюв
ати  та 
поглиблювати 
науку про 
навколишнє 
середовище. 
 

 Методи 
навчання: 
лекції, 
семінарські 
заняття. 
Методи 
оцінювання: 
іспит 

    Методи 
навчання: 
лекції,  
Методи 
оцінювання: 
диф.залік 

  

РН 3 
Спланувати та 
реалізувати на 
практиці 

     Методи 
навчання: лекції,  
Методи 
оцінювання: 
диф.зал. 

   



оригінальне 
самостійне 
наукове 
дослідження, 
яке 
характеризуєт
ься новизною, 
теоретичною і 
практичною 
цінністю та 
сприяє 
розв’язанню 
значущих 
проблем 
екології, 
охорони 
довкілля та 
збалансованог
о 
природокорис
тування. 
ПР04 
Формулювати, 
досліджувати 
та вирішувати 
проблеми 
екології, 
охорони 
довкілля та 
збалансованог
о 
природокорис
тування із 
застосуванням 
наукового 

      Методи 
навчання: 
лекції,  
Методи 
оцінювання: 
іспит 

Методи 
навчання: 
лекції,  
Методи 
оцінювання: 
іспит 
 



методу 
пізнання. 
ПР05 
Самостійно 
розробляти 
інноваційні 
комплексні 
наукові 
проекти в 
галузі 
екології, 
охорони 
довкілля  та 
оптимізації  
природокорис
тування 

    Методи 
навчання: лекції,  
Методи 
оцінювання: 
іспит 

   

ПР08 
Спілкуватися, 
у тому числі 
іноземною 
мовою, в 
діалоговому 
режимі з 
широкою 
науковою 
спільнотою та 
громадськістю 
в галузі 
екології, 
охорони 
довкілля  та 
оптимізації  
природокорис
тування. 
 

 Методи 
навчання: 
практичні 
заняття  
Методи 
оцінювання: 
диференційо-
ваний залік, 
іспит 

       



ПР10 
Застосовувати 
сучасні 
технології (у т. 
ч. 
інформаційні) 
у науковій та 
науково-
педагогічній і 
еколого-
просвітницькі
й діяльності. 
 

   Методи 
навчання: 
лекції, 
семінарські 
заняття  
Методи 
оцінювання: 
диференційо-
ваний залік, 
іспит 

     

ПР11 
Виявляти 
лідерські 
якості, 
відповідальніс
ть та повну 
автономність 
під час 
реалізації 
комплексних 
наукових 
проектів. 
 

   Методи 
навчання: лекції, 
семінарські 
заняття  
Методи 
оцінювання: 
диференційо-
ваний залік 

    

ПР12 
Реалізовувати 
право 
інтелектуальн
ої власності на 
результати 
наукової і 
науково-
технічної 

   Методи 
навчання: лекції, 
семінарські 
заняття  
Методи 
оцінювання: 
диференційо-
ваний залік 

    



діяльності в 
рамках 
наукової 
етики. 
 
 
(на перетині рядків та стовпчиків заклад може зазначити, як методи навчання та/або методи оцінювання з конкретного освітнього 
компонента відповідають певному результатові навчання)  



Таблиця 4 – загальна інформація про МТЗ, яка є статичною для одного ЗВО  
 
Загальна інформація про вищий навчальний заклад: 
 

 

 
Запевнення  

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього документах, є 
достовірною.  

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та 
додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією 
освітньою програмою.  

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та 
усіх доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому доступі.  
 
Керівник ЗВО  
 
Гарант освітньої програми 
 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей   
 за 1 (бакалаврським) рівнем  38 
 за 2 (магістерським) рівнем  31 
 за 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем  13 
2  Кількість акредитованих освітніх програм   
 за 1 (бакалаврським) рівнем  38 
 за 2 (магістерським) рівнем  37 
 за 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем  13 
3 Контингент студентів на всіх курсах навчання  4291 
 на денній формі навчання  2859 
 на інших формах навчання (заочна, дистанційна)  1432 
4 Кількість факультетів  6 
5 Кількість кафедр 27 
6 Кількість співробітників (всього)  624 
 • в т.ч. педагогічних  310 
 Серед них: - докторів наук, професорів  52 (доктори) 

44 (доктори 
професори) 

 - кандидатів наук, доцентів  165 (кандидати), 
116 (кандидати, 
доценти) 

7 Загальна / навчальна площа будівель, кв. м  67950,5/22420,1 
 Серед них: - власні приміщення (кв. м)  67950,5/22420,1 
 - орендовані (кв. м)  - 
 - здані в оренду (кв. м)  - 
8 Наявність бібліотеки (в т.ч. кількість місць у читальному 

залі)  
3 бібліотеки (206 
місць) 

9 Кількість гуртожитків  3 
 кількість місць для проживання студентів  520 


	КрНУ забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю. Цим напрямом діяльності в університеті опікується Центр міжнародної діяльності. Аспірантам пропонується участь у міжнародних програмах, зокрема,  «Erasmus+». Також пропонується стажування у ЗВО-партнерах КрНУ. 

