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висновки
експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи
освітньо-наукової програми «Географія» зі спеціальності 014 Середня
освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1086-л від
05.06.2018 р. «Про проведення' акредитаційної експертизи», керуючись
«Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. № 978 з метою
проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми
«Географія» зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка експертна комісія у складі:
Ковальчука Івана Платоновича - завідувача кафедри геодезії і
картографії
Київського
національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України, доктора географічних наук, професора, голови
комісії;
Денисика Григорія Івановича - завідувача кафедри географії
природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського, доктора географічних наук,
професора;
розглянула матеріали акредитаційної справи, перевірила та встановила
відповідність поданої інформації щодо можливості підготовки фахівців за
освітньо-науковою програмою «Географія» спеціальності 014 Середня освіта
(Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти умовам акредитації
для надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Експертизу проведено у відповідності до вимог, передбачених Ліцензійними
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Постанова Кабінету
Міністрів України від 30.12.2015 № 1187), Законів України «Про освіту», «Про
вищу освіту» та інших законодавчих та нормативних документів, безпосередньо на
місці в період з 13.06.2018 р. по 15.06.2018 р.
Наступні висновки складені на підставі інформації, яка отримана експертами
шляхом вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних первинних
документів, які підтверджують правові підстави для ведення освітньої діяльності
ВНЗ,
загальні
відомості
про
матеріально-технічну
базу,
кадрове,
науково-методичне та інформаційне забезпечення.
Комісії були надані такі матеріали: обґрунтування можливості Київського
національного університету імені Тараса Шевченка щодо акредитації освітньої
послуги підготовки фахівців за освітньою програмою «Географія», спеціальності
014 Середня освіта (Географія); копії установчих і реєстраційних документів;
затверджені у встановленому порядку навчальний план, освітньо-кваліфікаційна
характеристика, освітньо-наукова програма; засоби діагностики якості вищої
освіти магістра; відомості про кадрове, навчально-методичне і матеріально технічне забезпечення навчальної діяльності та соціальну інфраструктуру
університету; порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої
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діяльності вимогам акредитації, а також інші документи.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) є
багатопрофільним державним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації,
який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою, в тому числі з числа
іноземних громадян, в галузі природничих, гуманітарних, економічних, технічних
та інших напрямів науки, техніки та культури, заснований 27 вересня 1834 року.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка відповідно до
Указу президента України від 25 листопада 1999 р. № 1496 (1496/99) «Про
Київський національний університет імені Тараса Шевченка» є провідним
національним вищим навчальним закладом України, унікальним надбанням
національної освіти, науки і культури, який за результатами своєї діяльності здобув
загальнодержавне та міжнародне визнання.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка має статус
самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який в
межах компетенції, наданої законами та іншими нормативно-правовими актами
України, самостійно вирішує питання підготовки та перепідготовки
висококваліфікованих фахівців, виховання національно свідомої інтелігенції. У
навчальній, науковій і виховній діяльності університет об’єднує інститути,
факультети, відділення, лабораторії, науково-дослідні та інші структурні
підрозділи. Основним структурним підрозділом Університету є факультети
(п.4.1.Статуту). Університет є юридичною особою (ідентифікаційний код
юридичної особи: 02070944), має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
власний герб, прапор, печатку із зображенням Держаного Герба України і своїм
найменуванням, офіційні бланки з гербом університету.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка є державною
організацією державної форми власдості, діяльність якого спрямована на надання
освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т.ч. для іноземних громадян). Ліцензія
на право здійснення такої діяльності надана МОН України 09.06.2015 р. (Серія АЕ
№ 636455).
Університет є юридичною особою і здійснює цивільну правоздатність у
повному обсязі для виконання освітніх завдань і .функцій. Свідоцтво про державну
реєстрацію КНУ, як юридичної особи, серія А00 № 019027, видане Шевченківської
районної у місті Києві державної адміністрацією 21.01.1994 р.
ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ
закладом комісії представлені наступні

Навчальним
засновницькі
документи:
- Університет внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів
України наказом МОН України від 13.07.2007 року № 610. Довідка про внесення
КНУ до державного реєстру № 11-Д-140 від 15.02.2008 р.
- Свідоцтво про державну реєстрацію КНУ, як юридичної особи, серія А00
№ 019027, видане Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрацією
21.01.1994 р.
- Університет внесений до єдиного державного реєстру підприємств і
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організацій України (ЄДРПОУ) 05.10.2010 р. (дата останньої реєстрації),
відповідна довідка АА № 377210 видана Головним управлінням статистики
України. Ідентифікаційний код університету - 02070944.
- Ліцензія (з додатками) на право надання освітніх послуг, серія АЕ 636455
від 09.06.2015 р.
- Сертифікат про акредитацію РД- IV № 1159029 відповідно до рішення
Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р., протокол № 105, термін дії
сертифікату до 01 липня 2023 р.
,
- Обґрунтування можливості Київського національного університету імені
Тараса Шевченка щодо акредитації діяльності з надання освітньої послуги
підготовки фахівців за освітньою програмою «Географія», спеціальності 014
Середня освіта (Географія).
Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам,
законодавчим і нормативним вимогам та умовам ліцензування.
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Комісія розглянула питання формування контингенту студентів у галузі
знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія» спеціальністю
014 Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та
встановила, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка
дотримується законодавчих і нормативних вимог прийому студентів.
Основним джерелом формування контингенту студентів є випускники бакалаври географічного факультету та з числа випускників інших вищих;
навчальних закладів, які мають базову та повну вищу освіту по відповідним
напрямам підготовки.
Профорієнтаційна робота у ВНЗ здійснюється протягом навчального року
шляхом читання публічних лекцій та проведення бесід на підприємствах, в
Центрах зайнятості, державних органах та установах.
Комісія перевірила наявність заявок та клопотань від загальноосвітніх
навчальних закладів України, зокрема міста Києва на фахівців за освітньою
програмою «Географія» спеціальністю 014 Середня освіта (Географія).
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До забезпечення навчального процесу за освітньою програмою «Географія»
спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти залучено 5 докторів наук, 4 кандидати наук.
Цикл обов'язкових навчальних дисципліни викладають 2 доктори
географічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 1 кандидат педагогічних наук.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин обов'язкових навчальних
дисципліни складає 100%, що на 5% перевищує значення нормативу (95%). На
постійній основі працюють 4 викладачів (100%), що на 50 % перевищує значення
нормативу (50%>).
Цикл дисциплін вибору ВНЗ викладають 1 доктор географічних наук, 2
кандидати географічних наук.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін
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вибору ВНЗ складає 100%, що на 5% перевищує значення нормативу (95%). На
постійній основі працюють 3 викладачів (100%), що на 50 % перевищує значення
нормативу (50%).
Цикл дисциплін вільного вибору студента викладають 1 доктора
географічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 1 кандидат географічних наук.
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин дисциплін
вільного вибору студента складає 100%, що на 5% перевищує значення нормативу
(95%). На постійній основі працюють 3 викладачів (100%), що на 50 % перевищує
значення нормативу (50%).
Випусковою кафедрою за освітньою програмою «Географія» спеціальністю
014 Середня освіта (Географія), за другим (магістерським) рівнем вищої освіти є
кафедра географії України.
Випускова кафедра географії України, очолювана доктором географічних
наук, професором Дмитруком О.Ю., в своєму складі має 3 професори, 6 доцентів, 5
асистентів (всі працюють на постійній основі). Всі викладачі мають більше 5 років
педагогічного стажу, а 2/3 - понад 10 років. За останні п’ять років всі викладачі
підвищували свій науково-педагогічний рівень.
Дмитрук О.Ю. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. Є автором
більш ніж 250 наукових праць, в тому числі 7 монографій та 9 навчальних
посібників, серед них 1 посібник з грифом МОН України.
Науково-педагогічний склад кафедри пройшов підвищення кваліфікації,
шляхом науково-педагогічного стажування на спеціалізованих кафедрах інших
навчальних закладів та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата та доктора географічних наук (100 %).
Кафедра забезпечує власними авторським навчальним посібниками цикл
нормативних дисциплін фаху «Географія». Членами кафедри написані та видані
протягом останніх п‘яти років навчальні посібники з базових нормативних курсів
«Соціально-педагогічні технології в туризмі», «Агротуризм: стан та перспективи
розвитку», «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», «Фізична географія
материків і океанів.Ч.1. Азія», «Фізична географія материків і океанів.Ч.2 Європа»,
«Персоналии в методике географии», «Країнознавство», «Географія грунтів з
основами ґрунтознавства» та ін.
Співробітники кафедри географії України проводять спільні наукові
семінари, науково-практичні конференції, публікують сумісні наукові статті,
роботи з вченими навчальних закладів та науково-дослідницьких організацій
ближнього та дальнього зарубіжжя, серед них: Інститут географії НАН України,
Державний інститут готельної справи, ресторанного бізнесу та туризму Джероламо
Варнеллі м. Чінголі, Італія, компанія "Galileo Eastern Europe ".
Сім викладачів професорсько-викладацького складу (70%) мають
педагогічний стаж більше 15 років. Одним із основних напрямів підвищення
наукового потенціалу кафедри є залучення молодих науковців до дослідження
актуальних проблем, що пов'язані з основними напрямами наукової діяльності
кафедри.
Таким чином, кадрове забезпечення відповідає вимогам до підготовки
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фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою
«Географія» спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В
акредитаційній
справі
подана
загальна
інформація
щодо
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності кафедри географії
України.
'
Для підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою
програмою «Географія» спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти використовуються приміщення, які закріплені
за географічним факультетом.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу безпосередньо в
університеті, як у базовому вузі, складається з 12 корпусів загальною площею
277969,6 кв. м на правах власності університету: проспект Академіка Глушкова, 2,
корпус загально університетських кафедр загальною площею 12693,4 кв. м, в
якому розташовано 2 факультети (соціології та географічний).
Географічний факультет у його складі кафедра географії України
розміщується в корпусі по проспекту Академіка Глушкова, 2, де і передбачено
організацію навчального процесу.
Для самостійної роботи студентів використовуються спеціалізовані читальні
зали загальною площею 1051 кв. м , приміщень для занять студентів (аудиторні
приміщення, кабінети, лабораторії тощо) - 12693,4 кв. м.
Комісією перевірено лабораторії і спеціалізовані кабінети, що мають
забезпечувати навчальний процес за освітньою програмою «Географія»
спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) у відповідності до навчального
плану, їх матеріально - технічне оснащення. Кожен спеціалізований кабінет і
лабораторія оснащені відповідним обладнанням, що створює умови для набуття
студентами спеціальних компетенцій за освітньою програмою «Географія».
В університеті здійснюється систематичний контроль за виконанням вимог
охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки в
навчальних корпусах і лабораторіях. Випадків порушення санітарно-гігієнічного
стану, протипожежної безпеки, охорони праці, техніки безпеки та
санітарно-епідемічних режимів на факультетах, у корпусах, гуртожитках,
інститутах та НКЦ виявлено не було. Санітарно-технічний стан приміщень
відповідає загальним санітарним вимогам.
Перевіркою встановлено, що стан матеріально-технічного забезпечення
дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія» спеціальності 014
Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в
обсязі 9 осіб денної форми навчання.
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
Студенти факультету, що мешкають за межами м. Київ, забезпечені місцями
у гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Студенти географічного факультету проживають у студентському
Голова експертної комісії Ковальчу

6

гуртожитку № 6. Гуртожитки об'єднані в студентське містечко, яке розташовано
поряд з головним корпусом університету на відстані 700 метрів. Територію
студмістечка огороджено, упорядковано, озеленено. Система проживання
студентів у гуртожитку - блокова. Кожен блок складається з двох жилих кімнат двомісний та тримісної, а також передпокою, душової та туалету. На кожному
поверсі розташовано по дві кухні і дві кімнати побутового призначення,
розташованих в різних кінцях коридору.
Оздоровчий пункт, площа якого складає 148,1 кв. м, проводить певну
профілактичну роботу серед студентів з профілактики захворювань, виявлення,
лікування захворювань та оздоровлення.
Медичний пункт повністю обладнаний медичними кадрами відповідно до
штатного розкладу і відповідним обладнанням
На географічному факультеті є їдальня загальною площею 85,9 кв.м. У
навчальних корпусах і студентських гуртожитках працюють на правах власності
буфети і кафе загальною площею 14140,5 кв. м
Для співробітників, викладачів і студентів налагоджено приготування
готових блюд та напівфабрикатів додому.
У розпорядженні студентів університету є тренажерні зали та спортивні
майданчики для занять різноманітними видами спорту. У власності університету легкоатлетичний манеж, 3 спортивних зали, манеж для спортивних ігор,
гімнастичний зал, спеціальний зал аеробіки, спеціальний зал атлетичної
гімнастики, тренажерний зал, а також 1 стадіон з футбольними полями і біговими
доріжками. Всі зали, манежі, стадіони • і майданчики обладнані відповідним
спортивним інвентарем.
Соціальна інфраструктура університету в цілому відповідає вимогам до
підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою
програмою «Географія» спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в обсязі 9 осіб денної форми
навчання.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Система планування навчального процесу здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України № 58 від 27 січня 2007 р. «Про порядок
введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Розроблені і затверджені встановленим чином Освітньо-кваліфікаційна
характеристика підготовки (в т. ч. варіативна компонента), Освітньо-наукова
програма підготовки (в т. ч. варіативна компонента).
З усіх дисциплін навчального плану складено навчальні і робочі програми,
розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД). Електронні копії
документів НМКД розташовані на навчальному сервері Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Перевіркою встановлена наявність у робочих програмах усіх складових
частин, а саме: змістів програм за темами, планів практичних (семінарських)
занять, завдань для лабораторної та самостійної роботи, тематики завдань для
заочного навчання, критеріїв оцінок, рекомендованої літератури.
Методичне забезпечення навчального процесу знаходиться на належному
Голова експертної комісії Ковальчук
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рівні. Навчально-методична література з окремих дисциплін доповнюється
посібниками і підручниками з грифом МОН України, Міністерства освіти і науки
України, авторами яких є і викладачі кафедри географії України, а також наявністю
великої кількості електронних копій монографій та підручників у бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Методичне забезпечення практичних і лабораторних робіт розроблено для
всіх дисциплін навчального плану, у тому числі, на електронних носіях. Для
підготовки магістерських робіт розроблені методичні рекомендації. Тематика робіт
відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик і напрямам наукових
досліджень випускової кафедри. Розроблені критерії оцінювання знань і вмінь
студентів.
Перевіркою встановлена наявність необхідного нормативного і
навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія» спеціальності 014
Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в
обсязі 9 осіб денної форми навчання.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Інформаційне забезпечення підготовки фахівців у галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія» спеціальності 014
Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
здійснюється через бібліотеку як провідну науково - інформаційну структуру
університету та кафедру географії України.
Наукова бібліотека університету (загальна площа 5490,20 кв. м) - це
навчальний, науковий, культурно-просвітницький та інформаційний підрозділ
університету. Бібліотека забезпечує навчальний процес, науково-дослідну
діяльність і культурно-просвітницьку роботу університету. Надає практичну
допомогу професорсько-викладацькому складу в підготовці високоосвічених
фахівців різного профілю. Є базою Науково-методичної бібліотечної комісії
Міністерства освіти і науки України і методичним центром бібліотек вищих
навчальних закладів.
Книжковий фонд нараховує 3,5 млн. примірників. Укомплектований
науковою, навчальною, довідковою, методичною, періодичною та іншою
літературою більше як ЗО мовами світу. Щороку він поповнюється на 50-60 тис.
примірників. Бібліотека проводить роботу по розкриттю своїх фондів і пропаганді
книги всіма методами і засобами бібліотечної роботи. Здійснює роботу по
забезпеченню інформаційних потреб вчених і спеціалістів університету. Друкує
списки літератури актуальної тематики: "Вища школа України", "Охорона
навколишнього середовища", та ін. Готує матеріали до бібліографічних
покажчиків.
Локальна мережа бібліотеки складається з 3-х серверів, 42 службових та 40
автоматизованих робочих місця для користувачів.
На освітньому порталі Центру комп'ютерних технологій вміщено понад
12000 найменувань повнотекстових електронних підручників, каталог зносок,
довідники, енциклопедії, посібники і тощо.
На сервері Наукової бібліотеки університету - каталоги, періодика, словники,
довідники, автореферати дисертацій, корисні поради, відомості про бібліотеки
Голова експертної комісії Ковальчу%гІ.
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України тощо.
Інформаційна система «Електронний каталог періодичних видань
Університету» створена з метою надання науковому співтовариству зручних
сучасних засобів доступу до електронних версій наукових журналів та збірників*
які засновані Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.
Студенти мають безкоштовний доступ до мережі Інтернет для пошуку
наукової інформації та електронної навчальної бази університету, в тому числі до
навчального серверу.
На сервері внутрішньої мережі КНУ студенти мають можливість
ознайомлення з різноманітною інформацією та її використання, тобто: навчальнометодичні комплекси дисциплін, методичні вказівки, опорні конспекти лекцій,
завдання для семінарських, практичних, лабораторних занять (в електронній
формі), електронні копії підручників із грифом МОН України, Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України, підручників минулих років видання.
Створено спеціалізована лабораторія інформаційних технологій в
географічній освіті та науково-дослідні з відповідним програмним забезпеченням.
Таким чином, інформаційне забезпечення, яке має університет, в цілому
дозволяє якісно готувати фахівців галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за
освітньою програмою «Географія» спеціальності 014 Середня освіта
(Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
ВИСНОВКИ
На підставі представлених матеріалів щодо акредитації підготовки фахівців у
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія»
спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти експертна комісії дійшла до наступних висновків:
1.
Організація навчального процесу, порядок формування контингенту
студентів, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення,
рівень науково-дослідної, міжнародної діяльності та виховної роботи в цілому
відповідають ліцензійним умовам щодо- підготовки фахівців галузі знань 01
«Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія» спеціальності 014
Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
2.
Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне звернути увагу
ректорату університету на:
можливість створення додаткових спеціалізованих навчальних
лабораторій з напряму професійної підготовки;
необхідність подальшого оновлення бібліотечного фонду сучасною
спеціальною літературою з питань розвитку географії України, створенню баз
даних зі статистики;
необхідність інтенсифікації роботи професорсько-викладацького складу
кафедри щодо підготовки підручників і посібників з тематики навчальних
дисциплін фахового спрямування.
3. Результати акредитаційної експертизи дають підстави рекомендувати
прийняти позитивне рішення щодо надання Київському національному
університету імені Тараса Шевченка акредитації на здійснення освітньої діяльності
за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітньою програмою «Географія»
Голова експертної комісії КовсшьиугеЗЗТ.^*
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спеціальності 014 «Середня освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з
обсягом набору 10 осіб на денну форму навчання.

Голова експертної комісії:
доктор географічних наук, професор,
завідувач кафедри геодезії та
картографії національного у н і в е р с и т е ^ ^ ---біоресурсів і природокористуванні5^ ^ / СУ
Ковальчук Іван Платонович
України
Член експертної комісії:
/ /
доктор географічних наук, професор,
/ /
завідувач кафедри географії
У
природничо-географічного факультету ^ ^ ^ ^ Д ен и си к Григорій Іванович
Вінницького державного п ед аго гіч н о ї# ?^!^
університету імені Михайла
Коцюбинського
З експертними висновками
ознайомлений:

Ректор Київського націоі
університету імені Тараса
академік НАНУ
доктор філософських наук,

Голова експертної комісії Ков
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ВІДПОВІДНІСТЬ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИМОГАМ АКРЕДИТАЦІЇ
Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог
щодо якісних характеристик підготовки здобувачів освітнього ступеню
«магістр» за освітньою програмою «Географія» зі спеціальності 014 «Середня
освіта» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Найменування показника (нормативу)

1
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1 .Виконання навчального плану за
показниками:перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють у навчальному
закладі за основним місцем роботи, які
займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальнихпосібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.1.2. Якісно виконанні контрольні завдання
(оцінки “5” і “4”), %
2.2. Рівень знань студентів з
природничо-наукової (фундаментальної)
підготовки:
2.2,1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.2.2. Якісно виконанні контрольні завдання
(оцінки “5” і “4”), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконанні контрольні
завдання, %
2.3.2. Якісно виконанні контрольні завдання

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення ■
показника від
нормативного

2

лЭ

4

100

100

відповідає

100

100

відповідає

100

100

відповідає

90

100

+10

50

90

+40

90

100

50

90

+40

90

100

+10

50

90

+40

1
(оцінки “5” і “4”), %
3 Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
3.1.2 Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях; участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

2

3

4

+

+

відповідає

+

+

відповідає

Порівняльна таблиця дотримання кадрових вимог щодо забезпечення
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки здобувачів
освітнього ступеню «магістр» за освітньою програмою «Географія» зі
спеціальності 014 «Середня освіта» у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка

Найменування показника (нормативу)

1
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти
2.Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку здобувачів вищої
освіти, тимчасової робочої групи (проектної
групи) з науково-педагогічних працівників, на
яку покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за певною
спеціальністю
. 3.Наявність у керівника проектної групи
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за
відповідною або спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого звання за
відповідною або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р.
для початкового рівня з урахуванням стажу
педагогічної роботи)
4.Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними (науковими)
працівниками відповідної спеціальності за
основним місцем роботи (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене

Значення
показника
(нормативу)за
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

2

3

+

+

відповідає

три особи, що
мають
науковий
ступінь та
вчене звання,
з них один
доктор наук
або професор

дев'ять осіб,
що мають
науковий
ступінь та
вчене звання,
з них п'ять доктори наук,
професори

відповідає

+

+

відповідає

-

+

+

+

відповідає

50

100

+50

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
'

4 ......
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1
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового
рівня з урахуванням педагогічних працівників,
які мають вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або
вчене звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора наук та
вчене звання
5.Проведення лекцій з навчальних дисциплін, .
що забезпечують формування професійних
компетентностей, науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які є визнаними
професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної
або творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
б.Проведення лекцій, практичних, семінарських
та лабораторних занять, здійснення наукового
керівництва курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертаційними дослідженнями
науково-педагогічними (науковими)
працівниками, рівень наукової та професійної
активності кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п’ять років не менше
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток
7.Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець
відповідної або спорідненої
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням

2

3

4

25

60

відповідає

-

60

15

47

+32

-

-

-

не менше
трьох умов
підпунктів
1— 16 пункту
5 приміток

умови 1-8,
10-16 пункту
5 приміток

відповідає

-

+

відповідає

2) з науковим ступенем та вченим званням

+

3) з науковим ступенем або вченим званням
8.Наявність трудових договорів (контрактів) з
усіма науково-педагогічними працівниками
та/або наказів про прийняття їх на роботу

-

-

-

■ +

+

відповідає

Примітки: п.5. У пункті 6 для визначення рівня наукової та професійної активності
науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники:
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до
наукометричних баз, зокрема Scopus або Web o f Science, рекомендованих МОН;
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку
наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів
загальною кількістю п ’я ть досягнень;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований
МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти,
або м онограф ії (у р а зі співавторства — з фіксованим власним внеском);
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одерж ав документ про
присудження наукового ступеня;
5) участь у між народному науковому проекті/залучення до між народної

Голова експертної комісії Ковальчук ITT.
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1

2

З

4

експертизи, наявність звання “суддя між народної кат егорії”;
6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних
дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
7) робот а у складі експертних р а д з питань проведення експертизи дисертацій
М ОН або галузевих експертних р а д Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або
між галузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох
експертних комісій М ОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної
ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з
розроблення стандартів вищої освіти України;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової
теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії наукового
видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного
рецензованого наукового видання;
9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робот а у складі
організаційного комітету/журі/апеляційної комісії М іж народної студентської
олімпіади/ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт)/ІII—IV етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад з
базових
навчальних предметів/ІІ—ІІІ етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів М алої академії наук;
10) організаційна робот а у закладах освіти на посадах керівника (заступника
керівника)
закладу
освіти/факультету/відділення
(наукової
уст анови)/
інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої
освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного
підрозділу/вченого
секретаря
закладу
освіти
(факультету,
інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена
спеціалізованої вченої ради;
12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання
професора.
13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два
досягнення;
14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної
робот и
студентів
та
дистанційного
навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три
найменування;
15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого
звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту;
16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт),
або робот а у складі організаційного комітету/ж урі Всеукраїнської студентської
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або
керівництво постійно діючим студентським науковім гуртком/проблемною
групою, або виконання о б о в ’я зків куратора групи; керівництво студентом, який
брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх ; Всесвітній та Всеукраїнській
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та
Європи, чемпіонаті України; виконання о б о в ’я зків тренера, помічника тренера
національної збірної команди України з видів спорту ____________________________

Голова експертної комісії Коваль

14

Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню «магістр» за освітньою
програмою «Географія» зі спеціальності 014 «Середня освіта» у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка
Значення
показника
(нормативу)за
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1

Забезпеченість приміщеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заходів (кв. метрів на одну
особу для фактичного контингенту
студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)

2,4

13,8

+11,5

2

Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)

30

67

+37

3

Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального
залу

+

+

відповідає

2) пунктів харчування

+

+

відповідає

3) актового чи концертного залу

+

+

відповідає

4 ) спортивного залу

+

+

відповідає

5) стадіону та/або спортивних
майданчиків

+

+

відповідає

6) медичного пункту

+

+

відповідає

70

100

+30

+

відповідає

Найменування показника (нормативу)

4

5

Забезпеченість здобувачів вищої освіти
гуртожитком (мінімальний відсоток
потреби)
Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткованням,
необхідними для виконання навчальних
планів

+ ■

Голова експертної комісії Ковальчук І.П.
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Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо
навчально-методичного забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти підготовки здобувачів освітнього ступеню «магістр» за освітньою
програмою «Географія» зі спеціальності 014 «Середня освіта» у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)за
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1

Наявність опису освітньої програми

+

+

відповідає

2

Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього

+

+

відповідає

3

Наявність робочої програми з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану

+

+

відповідає

Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану

+

+

відповідає

5

Наявність програми практичної
підготовки, робочих програм
практик

+

+

відповідає

6

Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з кожної •
навчальної дисципліни навчального
плану

+

+

відповідає

7

Наявність методичних матеріалів
для проведення атестації здобувачів

+

+

відповідає

4

Голова експертної комісії Ковальчук І.П.
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Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог щодо інформаційного
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки
здобувачів освітнього ступеню «магістр» за освітньою програмою «Географія»
зі спеціальності 014 «Середня освіта» у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка

Найменування показника (нормативу)

1

2

3

4

Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого
профілю, в тому числі в
електронному вигляді
Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного
або спорідненого профілю
(допускається спільне користування
базами кількома закладами освіти)
Наявність офіційного веб-сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та
наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить
навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

Значення
показника
(нормативу)за
другим
(магістерським)
рівнем

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

не менш як
п’ять
найменувань

37

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

60

100

відповідає

Голова експертної комісії Ковальчук~к

17

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт
здобувачів освітнього ступеню «магістр» за освітньою програмою «Географія»
зі спеціальності 014 «Середня освіта» у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
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Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами
освітньої програми Географія спеціальності 014 Середня освіта
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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