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галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23835 Агрономія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 201 Агрономія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

02.12.2021 р. Справа № 1558/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 20 "Аграрні
науки та продовольство" у складі:

Лопушняк Василь Іванович – головуючий,

Василишин Роман Дмитрович,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Гончарова Олена Вікторівна,

Пастухов Валерій Іванович,

Сатарова Тетяна Миколаївна,

Центило Леонід Васильович,

за участі запрошених осіб:

Керівник ЗВО - Скидан Олег Васильович – представник ЗВО,

Журавель Сергій Васильович – гарант ОП,

Мринський Іван Миколайович – керівник експертної групи,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23835

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні
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 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП має чітко сформульовані цілі, які кореспондуються з місією та стратегією ЗВО, яка визначена Стратегією розвитку
ПНУ до 2025 року. ЗВО реалізує місію через основні напрями розвитку (освіта, дослідження, творення державної та
регіональної політики, підприємництво та залучення інвестицій, соціальна відповідальність та етичне лідерство).
Унікальність ОП визначена Відомостями про СО полягає в орієнтації на ознайомлення з сучасними тенденціями
розвитку агрономічної науки, вивчення передового досвіду з впровадження сучасних агротехнологій з врахуванням
зональних особливостей, а також участь у проведенні прикладних досліджень з актуальних проблем агрономії. Однак,
такі підходи не можна вважати унікальними, оскільки практично всі ОП напрямку "Агрономія" зорієнтовані на
вирішення подібних завдань. Особливістю ОП можна вважати відпрацювання органічних технологій вирощування
сільськогосподарських культур на збіднених (деградованих) землях Полісся з метою їх подальшого впровадження у
господарствах різних форм власності.

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

Цілі ОП визначені з врахуванням потреб стейкхолдерів. Роботодавці надали відповідні письмові рецензії.
Вдосконалення освітніх програм відбувається з урахуванням періодичних опитувань, які проводяться серед
здобувачів ВО. ПРН та зміст дисциплін обговорюються на зустрічах здобувачів ВО з представниками роботодавців, на
які запрошують викладачів, що задіяні в реалізації ОП.

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

Цілі ОП і ПРН визначаються з урахуванням потреб ринку праці, галузевого та регіонального контексту, зокрема
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, яка передбачає розвиток органічного рослинництва.
Згідно стратегії передбачена розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного
сільськогосподарського виробництва. У Відомостях про СО і Звіті ЕГ відзначається, що під час формування ОП
враховано досвід численних подібних вітчизняних та закордонних програм. Однак, зі змісту не зрозуміло, який саме
досвід було враховано і яких саме ЗВО.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП загалом забезпечує можливість досягнення ПРН відповідно до Стандарту вищої освіти. Однак, в ОП 2020 року,
ПРН 13. «Надавати консультації з питань інноваційних технологій в агрономії», передбачений Стандартом ВО,
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відсутній. Проте, зміст ОК містить окремі елементи, які дозволяють досягнути цього ПРН. Всі ПРН, передбачені
Стандартом ВО, в ОП 2021 року відображені та забезпечуються ОК, що підтверджує матриця забезпечення ПРН.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ОП представлена на офіційному сайті ЗВО. Загальний обсяг освітньої складової ОП складає 90 кредитів ЄКТС, з них 15
кредитів (25,6%) на вибір здобувачів вищої освіти. ОП забезпечує можливість вивчення 11 обов’язкових ОК.
Виробнича та переддипломна практика становить 10 кредитів ЄКТС. У цілому обсяг освітньої програми та окремих ОК
відповідає вимогам законодавства.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Зміст ОП чітко структурований, освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають логічну
взаємопов’язану систему та дозволяють досягти всіх заявлених в ОПП цілей, ПРН та компетентностей. Блок
обов’язкових компонентів є змістовним, включає 11 обов’язкових компонентів, які забезпечують ПРН. Блок
вибіркових компонентів ОП включає 5 дисциплін. Перелік вибіркових дисциплін складає 19 позицій, які складають 4
або 5 кредитів.

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

Програма передбачає вивчення дисциплін загальнонаукової підготовки та спеціальної (фахової) підготовки.
Отримання здобувачами знань, загальних та професійних компетентностей забезпечується логічною структурою
освітньо-наукової програми та програмами навчальних дисциплін. Під час навчання здобувачі проходять виробничу
та переддипломну практику згідно Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти,
Положення про організацію освітнього процесу. Обов’язкові та вибіркові компоненти ОП відповідають її змісту,
предметній області, меті та спрямовані на досягнення здобувачами ВО ПРН.

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

За ОП передбачена можливість формування ІОТ для здобувачів ВО згідно Положення про вибіркові навчальні
дисципліни освітньої програми, Положення про організацію освітнього процесу. Для вибору ІОТ частка дисциплін
вільного вибору складає 23 кредити ЄКТС, або 25,6% від загального обсягу ОПП. З переліком вибіркових дисциплін,
їх силабусами та робочими програмами здобувачі можуть ознайомитись на сайті Також здобувачі вищої освіти
другого (магістерського) рівня можуть вибирати дисципліни із переліку вибіркових дисциплін, запропонованих
іншими ОП. За результатами анкетування здобувачів: 73% респондентів підтвердили можливість вільного вибору
навчальних дисциплін із вибіркового блоку освітньо-професійної програми, 26% – скоріше так; 66% респондентів
задоволені переліком вибіркових дисциплін ОП, 34% – скоріше задоволені.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів ВО регламентована Положенням про організацію та проведення практики
здобувачів вищої освіти, Положенням про організацію освітнього процесу. За ОП навчальним планом передбачено
проходження виробничої практики (обсягом 7 кредитів ЄКТС), а у третьому семестрі – переддипломної практики
(обсягом 3 кредити ЄКТС), яка проходить у передових господарствах різних форм власності, з якими попередньо
укладені двосторонні угоди. Виробнича практика проводиться згідно затвердженої програми. Здобувачі ВО вищої
освіти також мають можливість проходити практику закордоном відповідно до Положення про проходження
закордонної практики. За ОП та навчальним планом передбачено окрім освітньої складової, ще й наукову складову –
підготовку і захист кваліфікаційної роботи (обсягом 4 кредити ЄКТС). За період виробничої та переддипломної
практики студенти проводять в господарстві заплановані експериментальні дослідження з теми наукової роботи.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям
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ОП передбачає ОК, які містять компетенції щодо здобуття соціальних навичок (soft skills). Зокрема ОК3. Фахова
іноземна мова (рівень В2) та ОК4. Міжнародний агробізнес дозволяють здобувачам впродовж періоду навчання
сформувати соціальні навички та досягати програмних результатів навчання: ПРН 3, 4, 9-11. Здобувачі ВО беруть
участь у роботі студентських наукових гуртків, наукових конкурсах, конференціях, круглих столах, де обговорюють
результати досліджень та набувають соціальних навичок (soft skills).

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт за спеціальністю відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Навчальний план визначає перелік навчальних дисциплін і їх логічну послідовність, забезпечує досягнення цілей та
ПРН, визначає обсяг аудиторної та самостійної роботи за всіма ОК. Аудиторне навантаження згідно до навчального
плану у 1 і 2 семестрі складає 18 год. Кількість ОК у першому семестрі складає 7, другому і третьому – 5; іспитів – 8,
заліків – 9. Відсоток аудиторної роботи від загального обсягу навчального навантаження за всіма ОК складає 34%, а
самостійної - 66%. В освітньому процесі здобувачі ВО використовують систему дистанційного навчання, електронні
ресурси бібліотеки, веб-сервіси дистанційного навчання Zoom та ін. Google форми, онлайн конференції та вебінари.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

У ЗВО дуальна форма навчання регламентована Положенням про порядок організації та проведення дуального
навчання. Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Є у вільному
доступі.

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

Прийом здобувачів ВО на ОП здійснюється відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти. Правила
прийому враховують особливості самої освітньої програми, а саме в програму вступних випробувань включено
питання з рослинництва, землеробства, технологій зберігання та переробки продукції рослинництва тощо.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності
регламентують Положення про порядок перезарахування результатів навчання, Положення про організацію
освітнього процесу. Інформація є доступною для здобувачів вищої освіти на сайті університету. Практика визнання
результатів навчання за ОП відсутня.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

У ЗВО діє Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Однак такоє
практики за ОП немає.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми та методи навчання і викладання на ОП спрямовані на досягнення ПРН. Застосовують традиційні методи і
прийоми, а також використовують активні, дослідні та пошукові підходи, практикуються вирішення педагогічних,
ситуативних задач, проведення круглих столів, ділових ігор, польових експериментів на дослідному полі. Для
покращання ефективності навчання доступне електронне середовище освітнього процесу. Академічні свободи
реалізується в можливостях самостійного вибору здобувачами ВО вибіркових дисциплін, вибором тем курсових і
дипломних робіт тощо. Для забезпечення студентоцентрованого підходу під час вибору форм та методів навчання,
використовується опитування здобувачів ВО. Результати анкетування задоволеності здобувачів якістю i змiстом
освiтньо-професiйної програми, якістю викладання i навчання, методами і формами навчання та викладання
розміщуються у вільному доступі на сайті ЗВО.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

ЗВО сприяє поєднанню навчання і досліджень через участь у роботі наукових гуртків, виконанні наукових проєктів,
конкурсів наукових робіт і наукових конференціях, проходженні практики. Діяльність регламентована відповідними
нормативними документами ЗВО.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

У ЗВО інтеграцію університету до міжнародного науково-освітнього простору координує Відділ міжнародного
співробітництва. ЗВО має угоди зі закордонними партнерами, НПП є учасниками міжнародних проектів та грантів. Із
доступної інформації важко встановити активність здобувачів ВО за ОП у реалізації міжнародних програм.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Форми контролю та критерії оцінювання знань здобувачів визначено Положенням про організацію освітнього
процесу, Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти. Інформація про контрольні заходи та критерії
оцінювання міститься в робочих навчальних програмах, силабусах дисциплін, які оприлюдненні на сайті
університету. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими.
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання є у вільному доступі.

5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)
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Підсумковою формою атестації здобувачів ВО другого (магістерського) рівня за ОП є кваліфікаційна робота,
виконання якої потребує виконання досліджень. Терміни, тривалість проведення атестації випускників визначаються
графіком навчального процесу, регулюються Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти,
Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату, Положенням про кваліфікаційні
роботи. Всі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат з допомогою
систем «Unicheck», «StrikePlagiarism». Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентує Положення про організацію освітнього процесу, Положення
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями, Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти. Для
контролю об’єктивності екзаменаторів створено Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності та призначено
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Прикладів конфлікту інтересів та оскарження
результатів навчання за ОП не виявлено.

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

ЗВО дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення академічної
доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання академічної доброчесності та
етики університет керується відповідними документами, які є у вільному доступі. Важливу роль у просвітницькій
роботі з питань академічної доброчесності проводить бібліотека, на сайті якої можна ознайомитися із документами та
заходами з питань академічної доброчесності. Здобувачі ВО та НПП можуть перевірити свої роботи на плагіат.
Порушення академічної доброчесності у доступних джерелах не встановлено.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Реалізацію ОП забезпечують 10 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори сільськогосподарських наук, 7
кандидатів сільськогосподарських наук та 1 старший викладач. Всі вони працюють за основним місцем роботи. Склад
проектної групи ОПП та групи забезпечення відповідає Положенню про проєктні групи забезпечення спеціальностей
та проектні групи освітніх програм. Згідно Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників усі НПП регулярно (не рідше одного разу на п’ять років) підвищують викладацьку
майстерність. Інформація про стажування НПП є на сайті випускової кафедри. Загалом, академічна та професійна
кваліфікація викладачів, які задіяні до реалізації ОП забезпечує досягнення ПРН.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Проведення конкурсного відбору регламентується Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів, Положенням про конкурсну
комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів. Інформація про вакансії НПП та про проведення конкурсного відбору висвітлюється в
засобах масової інформації та на сайті університету. Підбір НПП здійснюється з урахуванням кваліфікації, що
підтверджується науковою, науково-педагогічною та іншою професійною діяльністю відповідно Ліцензійним умови
провадження освітньої діяльності. Враховується також досвід роботи викладачів, їх наукові напрацювання за змістом
дисциплін, для забезпечення досягнення визначених програмою цілей, компетентностей і програмних результатів
навчання та успішної реалізації ОПП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
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Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

До освітнього процесу залучені практики виробництва, однак ця участь не є системною, а носить спорадичний
характер.

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

У ЗВО НПП проходять підвищення кваліфікації та стажування. Ця діяльність регулюється Положенням про
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. ЗВО проводить вебінари про
використання доступу до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, сприяє розвитку через психологічний
хаб «SAFE SPACE». консультує НПП щодо питань педагогіки та психології.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності НПП через матеріальне і моральне заохочення, що
регламентується Положенням про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ; Положенням про преміювання працівників,
Положенням про проведення щорічного конкурсу «Кращий науковець» та Положенням про проведення щорічного
конкурсу «Кращий молодий науковець». НПП виплачуються премії у розмірі 10 тис. грн. за публікації у виданнях
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОП сприяють досягненню ПРН. У
навчальних аудиторіях є демонстраційний матеріал та мультимедійне забезпечення. Створені навчальні лабораторії,
які обладнані мікроскопами та аналітичними приладами для проведення агрономічних досліджень: визначення
вмісту мікро- та макроелементів, нітратів, TDS, pH тощо. Демонстраційний матеріал навчальних лабораторій охоплює
різні види добрив, моноліти ґрунтів, мінерали, сорти культур, насіння та інші рослинні зразки. Наукові лабораторії,
крім вищезазначених аналітичних приладів, забезпечені обладнанням для визначення технологічних показників
врожаю, геодезичним та іншим обладнанням. Також для проведення польових досліджень є квадракоптер. Наявні
комп’ютерні класи, включаючи комп’ютерний клас у форматі конференц-залу. ЗВО має власну наукову бібліотеку із
доступом до інтернет-мережі, наукометричних баз Scopus та Web of Science. У ЗВО функціонує мережа дослідних
полів, площа якої становить 4 га. Мережа включає земельні ділянки для органічного землеробства, стаціонарних і
тимчасових дослідів; навчальний полігон із с.-г. технікою; сад тощо.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

У ЗВО формується безпечне освітнє середовище. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів, крім навчально-
наукових об’єктів інфраструктури, на території ЗВО розташовані зелені зони, гуртожитки, кімнати відпочинку,
спортивні зали і кабінет для лікувальної фізичної культури, кав’ярні, їдальні, актова зала тощо. Також при ЗВО діє
«Психологічний хаб». Контроль за дотриманням інтересів і потреб здобувачів забезпечує діяльність Профспілки та
Студентського самоврядування, проведення щорічного анкетування, прямих звернень здобувачів до представників
відповідальних підрозділів тощо.

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

Освітня, організаційна та інформаційна підтримка забезпечується через діяльність відповідальних структурних
підрозділів ЗВО і факультету, включаючи деканат, профспілку і Студентське самоврядування; офіційний веб-сайт
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ЗВО разом із дистанційною системою навчання та електронною бібліотекою і репозиторієм. Психологічна і
консультативна підтримка також здійснюється співробітниками «Психологічного хабу».

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Забезпечення достатніх умов для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами регламентоване
Положенням про порядок супроводу осіб з інвалідністю. Приміщення ЗВО обладнані пандусами і вантажними
ліфтами для забезпечення можливості переміщення маломобільних груп населення, а також кнопками виклику
персоналу для допомоги у переміщенні. За ОП особи з особливими освітніми потребами не навчаються.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

ЗВО здійснює чітку і зрозумілу політику та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із
сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними для всіх учасників освітнього
процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Цьому сприяє розроблена
нормативно-правова база з питань вирішення конфліктних ситуацій: Положення про порядок запобігання конфлікту
інтересів, Наказ про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, Наказ про
створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності, Положення про запобігання конфлікту інтересів,
дискримінації та сексуальним домаганням, Положення про соціально-психологічну службу, Комплексний план
організаційно-виховної роботи тощо. Всі нормативні документи є у вільному доступі.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентовані внутрішніми
положеннями ЗВО: Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про моніторинг освітньої
програми, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положенням про проєктні групи та
групи забезпечення тощо. У процедурі перегляду ОП беруть участь усі зацікавлені сторони: представники
адміністрації факультету, НПП, роботодавці, здобувачі та випускники. Участь зацікавлених сторін підтверджується
протоколами засідання кафедр. Моніторинг ОП реалізовано через проведення щорічного анкетування зацікавлених
сторін: здобувачів, НПП роботодавців та випускників.

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

Здобувачі ВО беруть безпосередню участь у процедурах перегляду ОП та інших процедурах забезпечення якості ОП.
Їхня участь у процедурах перегляду ОП підтверджується протоколами спільних засідань кафедри із стейкхолдерами.
Свої пропозиції здобувачі ВО мають можливість вносити на засіданнях випускової кафедри, де розглядається питання
якості освіти, через анкетування, передачу пропозиції через «Скриньку довіри», висловлення пропозицій через
представників в органах студентського самоврядування тощо.

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

Роботодавці підтримують досить тісні зв’язки із ЗВО та регулярно беруть участь у процедурах перегляду ОП, що
підтверджується протоколами засідань кафедр. Також роботодавці включені до анкетування, як складової
моніторингу якості освіти. Також роботодавці проводять окремі тематичні лекції і практичні заняття для здобувачів.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

ЗВО веде постійний моніторинг кар’єрного шляху випускників з 1992 року. Приклади успішного працевлаштування
додатково оформлюються у вигляді інформаційно-просвітницької презентації.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми
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Система виявлення недоліків в ОП і реагування є комплексною. Виявлення недоліків відбувається через постійний
моніторинг якості освіти шляхом проведення анкетування, що охоплює основні категорії зацікавлених сторін – від
здобувачів до випускників і роботодавців. Питання анкет включають різні блоки: задоволеність якістю освітньої
програми, опитування щодо академічної доброчесності, об’єктивності оцінювання, задоволеності критеріями
оцінювання, задоволеності методами і формами навчання тощо. Щорічний перегляд і оновлення ОП відбувається за
участі усіх зацікавлених сторін: представників адміністрації, НПП, здобувачів, роботодавців, випускників. Контроль
якості проведення занять, включаючи наповнення системи дистанційного навчання, здійснюється співробітниками
деканату та Навчально-наукового центру із забезпечення якості вищої освіти. Таким чином, система забезпечення
якості освіти дозволяє вчасно виявити слабкі сторони і недоліки в освітньому процесі та вчасно відреагувати на них.

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

Акредитація ОП є первинною.

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

У ЗВО діє Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти. Створено Навчально-науковий центр
із забезпечення якості вищої освіти, одним із основних завдань якого є моніторинг, перегляд і вдосконалення
освітнього процесу у ЗВО. Культура якості освіти у ЗВО передбачає залучення усіх зацікавлених сторін до процедуру
моніторингу якості освіти, перегляду і оновлення ОП: здобувачів, роботодавців, випускників, представників
адміністрації, НПП. Здійснюється постійний моніторинг якості освіти шляхом анкетування зацікавлених сторін за
різними складовими освітньої діяльності.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Права і обов’язки учасників освітнього процесу регламентовані Положенням про організацію освітнього процесу,
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу, Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, які є у вільному доступі на веб-сайті ЗВО.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

На офіційному веб-сайті ЗВО у відкритому доступі розміщено текст ОП з усіма необхідними структурними
елементами.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Для досягнення цілей ОП додати ПРН, визначених у Стандарті ВО.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Вибіркові дисципліни слід привести до однакової кількості кредитів ЄКТС з метою полегшення вибору здобувачами
ВО.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Посилити інформування здобувачів з їх прав, можливостей і обов’язків, про можливість визнання результатів
навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Активізувати участь у міжнародних проєктах не тільки НПП, а й здобувачів ВО. Забезпечити результативне
функціонування студентських наукових гуртків на усіх випускових кафедрах за ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності з інформуванням здобувачів ВО. Здійснити аналіз
стану дотримання академічної доброчесності здобувачами ВО за ОП впродовж періоду навчання.

Критерій 6. Людські ресурси
Запровадити систему рейтингової оцінки діяльності НПП, активізувати проходження наукових стажувань НПП і
здобувачів ВО у закордонних установах, залучати експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять
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на постійній основі.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Сприяти виконанню здобувачами ВО наукових проєктів, в т. ч. за госпдоговірною тематикою.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Забезпечити аналіз результатів анкетування стейкхолдерів та розробити заходи щодо покращання якості ВО.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Розмістити на офіційному веб-сайті ЗВО інформацію про час та місце проведення засідання кафедр, на яких
запланований розгляд питань, пов'язаних із забезпеченням якості ВО.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛОПУШНЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
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