
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 39919 Водні біоресурси та аквакультура

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

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
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

02.12.2021 р. Справа № 1598/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,

Світельський Микола Михайлович – гарант ОП,

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 39919

Назва ОП Водні біоресурси та аквакультура

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

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

Цілі ОП "Водні біоресурси та аквакультура" другого (магістерського) рівня вищої освіти корелюються зі спеціальністю
Водні біоресурси та аквакультура, відповідають місії та стратегії ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya; https://polissiauniver.edu.ua/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%8f-
%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-
%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-%d0%b4%d0%be-
2025/). Втім, доцільним було б гармонізувати мету ОП для більш комплексного та глибинного сприйняття у
відповідності до НРК України 7рівня (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2).

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

Цілі та ПРН ОП зорієнтовані на інтереси роботодавців та інших заінтересованих сторін, враховують потреби
стейкхолдерів, що підтверджується наявними документами співпраці, рецензіями, протоколами розширених засідань
кафедри, залученням представників провідних установ до розробки ОП "Водні біоресурси та аквакультура".

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 та ПРН визначаються з урахуванням тенденцій розвитку рибного господарства, ринку праці, регіонального
контексту. Орієнтація ОП - підготовка фахівців, які володіють необхідними унікальними глибинними знаннями в
галузі рибництва з врахуванням специфіки Житомирської області: необхідність інтенсивного використання ресурсів
прісних водойм та розвиток індустріального рибництва. Особлива увага надається розвитку рибного господарства із
застосуванням сучасних технологій, введенням нових об’єктів аквакультури для Житомирського регіону. При
формуванні ОП було враховано досвід вітчизняних та іноземних програм спеціальності 207 Водні біоресурси та
аквакультура.

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 забезпечує досягнення ПРН, визначені СВО спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультури другого
(магістерського) рівня вищої освіти.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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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)

Загалом, обсяг ОП відповідає вимогам законадавства щодо навчального навантаження для другого (магістерського)
рівня, вимогам ст.5 Закону України «Про вищу освіту». Обсяг дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої освіти
дорівнює 32 кредитів ЄКТС (по 4 ЄКТС). Втім, на Виробничу практику передбачено 6 кредитів ЄКТС, в той час, як
згідно СВО для другого (магістерського) рівня визначено 10 кредитів ЄКТС. У звіті членів ЕГ відмічено, що під час
інтерв'ювання з гарантом ОП, було зазначено, що згідно автономії діяльності ЗВО в організації освітнього процесу,
вивчення навчальних дисциплін забезпечується значною кількістю годин практичних занять, де здобувачі набувають
достатньою мірою практичних навичок. Крім того, у проєкті ОП на 2022-2023 н.р. планується збільшити кількість
кредитів до 10 ЄКТС. Оцінюється ОП поточного періоду, тому цей недолік може бути виправленим у майбутньому.

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

Загалом, зміст ОП має чітку структуру, в сукупності ОК забезпечують досягнення заявлених цілей та відповідних
ПРН. Втім, встановлена певна не узгодженість з кодом навчальних дисциплін ОП, представлених в розділах 2.1; 2.3;
Структурно-логічній схемі ОП та в розділі "Перелік компонентів ОП «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього
ступеня "Магістр"", висвітленому на офіційному сайті http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-odzp/menu-vodni-bioresursy-ta-akvakultura-lisu. При аналізі Матриці забезпечення ПРН відповідними
компонентами ОП зазначена ВП (Виробнича практика), в той час, як у розділі 2.3. "Структурно-логічна схема"ОП
Виробнича практика представлена як ОК 10. Наряду з цим, Підготовка та захист кваліфікаційної роботи та
Атестаційний Іспит в Структурно-логічній схемі відзначені як вибіркові компоненти, в той час, у розділі 2.1 та 2.3 вони
вказані як ОК11 та А1. Крім того, у розділі 2.3. "Структурно-логічна схема" ОП та пункт 2.1. Перелік компонентів ОП
ВК7, ВК8 зазначено різні форми підсумкового контролю.

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура галузі знань 20 "Аграрні
науки та продовольство".

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

Структура ОП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через індивідуальний вибір
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін. Процедура регламентується відповідними положеннями,
висвітлених на офіійній сторінці ЗВО у вільному доступі. Індивідуальна траєкторія навчання реалізується в повній
мірі через індивідуальний навчальний план та відповідає вимогам чинного законодавства.

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 за ОП реалізується у відповідності до Навчального плану та регламентується «Положенням
про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти». Втім, у відповідності до СВО другого
(магістерського) рівня вищої освіти передбачає реалізацію практичної складової з мінімальним значенням 10
кредитів ЄКТС, в той час як за ОП, що акредитується вказана компонента становить 6 кредитів ЄКТС.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Реалізація ОП Водні біоресурси та аквакультура другого (магістерського) рівня вищої освіти надає можливість
здобувачам вищої освіти набути soft skills, у відповідності заявленим цілям ОП.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура 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
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Співвідношення обсягу окремих ОК ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
(включно із самостійною роботою) у ЗВО регулюється відповідним Положенням про організацію освітнього процесу у
Поліському національному університеті. У звіті членів ЕГ відмічено, що під час інтерв'ювання у фокус-групах було
продемонстровано відповідність фактичному навантаженню здобувачів для досягнення цілей та ПРН та задоволення
здобувачів вищої освіти щодо перерозподілу навантаження. Відсоток аудиторних годин у НП ОП становить 38,8 %,
припадає на лекції, в той час як практичні заняття складають 61,2 %. Тижневе навантаження здобувачів вищої освіти
другого (магістерського) рівня вищої освіти складає 18 год. із виведенням 1 дня на тиждень для самостійної
підготовки та проведення досліджень.

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

На офіційній сторінці є Положення про дуальну освіту (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), є
Меморандум про Дуальну освіту ЗВО з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської ОДА. Втім, підготовка здобувачів вищої освіти за ОП Водні біоресурси та аквакультура другого
(магістерського) рівня вищої освіти за дуальною формою навчання 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 Водні біоресурси та аквакультура є чіткими, зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційній сторінці ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya; https://polissiauniver.edu.ua/).

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості самої освітньої програми спеціальності 207,
регламентуються відповідними нормативно-правовими документами, положенням, представленими у вільному
доступі на сайті ЗВО.

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

На ОП «Водні біоресурси та аквакультура» не виявлено випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО, зокрема, під час академічної мобільності. Втім, на офіційній сторінці ЗВО у вільному доступі представлено низку
відповідних Положень, що регламентують процедуру визнання результатів, отриманих у неформальній освіті, мають
чіткі та зрозумілі правила (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya; https://polissiauniver.edu.ua/).

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

Результати інтерв'ювання членів ЕГ у фокус-групах показали, що здобувачі вищої освіти недостатньо проінформовані
про дієвість процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Натомість, відповідне
Положення є структурованим, доступним для у всіх часників освітнього процесу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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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, методи навчання сприяють заявленим в ОП 207 Водні біоресурси та аквакультура цілям та ПРН та
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу з дотриманням принципів академічної свободи.

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)

У звіті членів ЕГ відмічено, що в результаті інтерв'ювання у фокус - групах було продемонстровано достатню
проінформованість здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту, ПРН та порядку критеріїв оцінювання у межах
окремих навчальних дисциплін ОП. Своєчасне надання інформації здійснюється через висвітлення на офіційному
сайті ЗВО ОП 207 Водні біоресурси та аквакультура; результатів анкетування здобувачів щодо задоволеності
критеріями оцінювання, контрольних заходів; Силабусів (робочих програм); є платформа Дистанційного навчання
(http://beta.znau.edu.ua:3398/).

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 забезпечує поєднання навчання та досліджень під час реалізації ОП Водні біоресурси та аквакультура другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 207 через участь здобувачів у НДР випускової кафедри; виконання
кваліфікаційної роботи; участі у науково-практичних конференціях, семінарах; роботі, постановці досліджень на
сучасному обладнанні лабораторії аквакультури; участі у науковому гуртку, виїздних практичних заняттях на базі
рибничих підприємств.

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

В результаті інтерв'ювання членів ЕГ та НПП було підтверджено активну участь в оновленні силабусів (робочих
програм), навчально-методичного забезпечення з урахуванням наукових досягнень і сучасних практик за
спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура.

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

ЗВО має вектор розвитку інтернаціоналізації, що регламентується та представлено у «Стратегії інтернаціоналізації
ЗВО на 2019–2029 рр.»; «Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ЖНАЕУ (https://polissiauniver.edu.ua/). ЗВО представляє інформацію та можливість здійснення програм
обміну, стипендіальних програм, грантів, наукових стажувань, міжнародних програм, проєктів. Гарант та НПП
пройшли стажування, що підтверджено відповідними сертифікатими, свідоцтвами. Втім, потенціал
інтернаціоналізаційних можливостей не використовується максимально здобувачами вищої освіти та НПП за ОП 207
Водні біоресурси та аквакультура.

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 контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дають
можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання ОП.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам СВО другого (магістерського) рівня спеціальності 207
Водні біоресурси та аквакультура: атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного іспиту та
публічного захисту кваліфікаційної роботи.
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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 є чіткими та зрозумілими. Інформація щодо процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, оскарження результатів контрольних заходів є доступною для всіх учасників
реалізації ОП. Випадків за ОП Водні біоресурси та аквакультура на момент акредитації 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 популяризує академічну доброчесність серед усіх учасників освітнього процесу, регламентується процедура у
відповідних нормативних документах, висвітлених у вільному доступі на сайті ЗВО (https://polissiauniver.edu.ua/;
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Втім, не в повній мірі здійснюється участь здобувачів
вищої освіти у семінарах, тренінгах, курсах з отриманням відповідних сертифікатів. Для перевірки текстових
запозичень у ЗВО є офіційні сервіси перевірки «Unicheck» та «StrikePlagiarism.com».

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

Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОП Водні біоресурси та аквакультура,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та ПРН. Систематично підтверджується та
підтримується високий рівень кваліфікації НПП шляхом стажувань, підвищення кваліфікації у відповідності до
викладаємих навчальних дисциплін та наукової діяльності.

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

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації ОП. Прозорість конкурсного відбору забезпечується завдяки проведенню
конкурсу на вакантні посади із використанням таємного голосування з оприлюдненням інформації.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП через дієві меморандуми співпраці,
залученням представників роботодавців до розробки та удосконалення ОП 207 Водні біоресурси та аквакультура.

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

У звіті членів ЕГ відмічено, що інтерв'ювання у фокус-групах продемонструвало той факт, що здобувачі вищої освіти
та представники роботодавців, професіонали-практики приймають участь у здійсненні виїзних занять на водні
об’єкти, рибогосподарські підприємства; проведенні тематичних лекцій з виробничим акцентом.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, процедури регламентуються відповідними документами, зокрема,
«Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», представлених на
офіційній сторінці ЗВО.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЗВО діє Рейтингова система оцінювання діяльності науково- педагогічних працівників і структурних підрозділів.
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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 надає можливість досягти
визначених ОП цілей та ПРН. Лабораторії оснащені необхідним приладдям для проведення практичних робіт та
дослідів здобувачів вищої освіти, що було підтверджено під час відео-екскурсії он-лайн членами ЕГ та відмічено у звіті
ЕГ.

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

ЗВО забезпечує вільний та безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх компонентів, розміщених на
платформі Moodle, науково-дослідних лабораторій, бібліотечного фонду, баз даних Scopus та WOS.

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

Основними принципами діяльності університету є: відкритість, демократичність, толерантність, колегіальність,
рівність, прозорість при прийнятті рішень стосовно дій здобувачів вищої освіти. За психологічний стан здобувачів
відповідає Психологічний ХАБ
(https://polissiauniver.edu.ua/%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%b
d%d0%b8%d0%b9-%d1%85%d0%b0%d0%b1-safe_space/), проводяться тренінги, зустрічі, бесіди. Освітнє середовище є
безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти.

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

ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої
освіти за ОП. Зокрема, створені та діють платформи інтернет-ресурсів для дистанційної комунікацій.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу», особи з особливими освітніми потребами мають
право на навчання за індивідуальним графіком, у разі погіршення стану здоров’я – на академічну відпустку.
Інформація щодо умов навчання за індивідуальним графіком розміщена на сайті університету (публічна інформація).
Проте, у звіті ЕГ відмічено інформацію щодо їх інтерв'ювання під час он-лайн зустрічі, на момент огляду матеріально
- технічної бази ОП такої можливості для пересування по лабораторії для людей з обмеженими можливостями не
було передбачено.

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

Чітка, зрозуміла політика, процедури вирішення конфліктних ситуацій підтверджується наявними та доступними
нормативно-правовими документами, представленими на офіційній сторінці. Випадків за ОП Водні біоресурси та
аквакультура на момент акредитації не виявлено.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
Сторінка 8



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

ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП. Процедура регламентується відповідними документами, висвітленими на офіційній сторінці ЗВО.

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

Позиція здобувачів вищої освіти, їх побажання та зауваження беруться до уваги під час перегляду ОП. Діє Студентська
Рада самоврядування (https://polissiauniver.edu.ua/%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-
%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/).
Результати опитування розглядаються на розширених засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих
наук із залученням представників органів студентського самоврядування.

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

У звіті членів ЕГ відмічено, що під час проведення он-лайн зустрічі з роботодавцями вони підтвердили, що
приймають участь у перегляді ОП, їх пропозиції підтримуються щодо удосконалення ОП. Зворотній зв'язок
реалізується через діючі договори співпраці, участь роботодавців у розробці ОП. Втім, відстуня та неврегульована
діяльність Ради роботодавців на факультеті, в тому числі у сфері рибного господарства.

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

ОП Водні біоресурси та аквакультура була започаткована у 2020 році, тому випускники програми на час акредитації
відсутні. Втім, діє Асоціація випускників ЗВО.
(https://polissiauniver.edu.ua/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b0-
%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%96%d1%81%d0%b8/#).

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

Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки ОП,
регламентується «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ», «Положенням
про організацію освітнього процесу»
(https://polissiauniver.edu.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd/).

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 спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура проводиться вперше.

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

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та
освітньої діяльності за ОП, залучаються всі учасники освітнього процесу. Виходячи із чого, складається враження
наявності чіткого розуміння необхідності покращення якості освіти, що свідчить про формування культури якості,
прагнення до постійного розвитку ОП.

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
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Визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу, вони є доступними на офіційному сайті та відображені у відповідних положеннях
(https://polissiauniver.edu.ua/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-
%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-
%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd/)

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

На офіційній сторінці ЗВО вчасно висвітлюється інформація щодо розгляду та затвердження ОП.

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

ЗВО своєчасно оприлюднює на офіційному сайті точну та достовірну інформацію щодо ОП. Втім, ймовірно,
враховуючи модернізацію сайту, більшість представлених посилань не є активними, що унеможливлює доступність до
інформації. На офіційній сторінці інформацію про випускову кафедру, НПП відсутня інформація відносно активних
посилань на загальноприйняті платформи активності кожного НПП.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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
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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
Переглянути контекст формування мети ОП" Водні біоресурси та аквакультурата" та гармонізувати у відповідності до
7 рівня Національної рамки кваліфікацій та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору
вищої освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2). З метою конкретизування представленої
інофрмації додати до профілю ОП Цикл/рівень вищої освіти відповідний рівень акредитуємої ОП. Більш активно
впроваджувати сучасні освітні практики іноземних установ при формуванні ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Виправити, ймовірно, технічного характеру помилки відносно представлення навчальних дисциплін за кодом: у
розділі ОП 2.3."Структурно-логічна схема" ОК10 визначається як Виробнича практика, в той час, як у розділі 2.1.
"Перелік компонет ОП" ОК 10 взагалі відстуній, натомість, визначено код ВП для Виробничої практики. Переглянути
відповідність та узгодженість форм підсумкового контролю за дисциплінами: У розділі 2.1. "Перелік компонент ОП"
для ВК7 та ВК8 визначено форму підсумкового контролю "екзамен" в той час, як у розділі ОП 2.3."Структурно-логічна
схема" для ВК 7 визначено "залік та ВК 8 - "екзамен". Загалом, для дисциплін вільного вибору здобувачів
рекомендовано визначати як єдину кількість кредитів EKTC так і форму контролю (залік) з метою формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Рекомендовано переглянути структурно-логічну схему ОП на рахунок
корелятивного зв'язку складових: Такі компоненти як "Підготовка та захист кваліфікаційної роботи" та "Атестаційний
іспит" у розділі 2. "Перелік компонент оп" визначено за кодом як ОК 11 (Підготовка та захист кваліфікаційної роботи"
та А1 "Атестаційний іспит", натомість у Структурно логічній схемі визначено зв'язок як "Вибіркові компоненти".
Загалом, бажано розширити та представити більш інформативною Структурно - логічну схему ОП, оскільки вона
визначає спрямування, структурність та логічність складових ОП. Рекомендовано компоненту ОП "Практичну
підготовку" гармонізувати до Стандарту ВО другого рівня вищої освіти в контексті кількості кредитів ЄКТС.
Рекомендовано гармонізувати у єдину структуру відповідність кода навчальних дисциплін ОП в кожному документі,
де представлена інформація. Зокрема, на офіційній сторінці ЗВО представлено розділ "Перелік компонентів ОПП
«Водні біоресурси та аквакультура» освітнього ступеня "Магістр", де вказано ОК 4, 7, 8, 9, 10. В ОП розділ "Структурно
- логічна схема" представлено зовсім інші навчальні дисципліни згідно коду. Крім того на офіційній сторінці
(http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp/menu-vodni-bioresursy-ta-akvakultura-lisu) код
ОК 11 визначено як "Методичні рекомендації до атестаційного іспиту" та ОК 12 "Методичні рекомендації до
кваліфікаційної роботи", що не відповідає структурі та взагалі переліку компонент ОП. Рекомендовано розглянути
можливість введення дисципліни вільного вибору здобувача не лише вузькопрофільного спрямування, а й,
наприклад, "загальноуніверситетського" інших спеціальностей. Враховуючи наявність Положення про дуальну форму
навчання та діючий Меморандум з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської ОДА рекомендовано сприяти впровадженню дуальної форми навчання за спеціальністю 207 Водні
біоресурси та аквакультура.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Приділити більшу увагу питанню реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти та учасників, дотичних
до реалізації ОП 207, активізувати визнання результатів, отриманих у неформальній освіті для здобувачів вищої
освіти за ОП Водні біоресурси та аквакультура.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Організовувати майстер-класи із залученням роботодавців щодо освоєння новітніх методів спеціальності 207 Водні
біоресурси та аквакультура. Переглянути та оновити рекомендовану навчально-методичну літературу, в тому числі,
розглянути можливість посилань на власні розробки НПП у галузі за тематикою навчальних дисциплін.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Стимулювати популяризацію академічної доброчесності шляхом участі здобувачів вищої освіти та НПП у семінарах,
конференціях, тренінгах.

Критерій 6. Людські ресурси
Розглянути можливість залучення роботодавців до проведення аудиторних занять на постійній основі.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Оновити матеріально - технічну базу, в тому числі, щодо можливості для пересування по лабораторії для осіб з
обмеженими можливостями.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Створити Раду роботодавців на факультеті Лісового господарства та екології Поліського національного університету
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Критерій 9. Прозорість та публічність
Оновити та додати на сторінку інформаційного контенту щодо професійної діяльності, наукової активності НПП,
дотичних до реалізації ОП активні посилання на їх платформи загальноприйнятих систем (таких як орсид, сколар,
скопус, WOS, Publons тощо).

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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