
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23118 Комп`ютерні науки

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23118

Назва ОП Комп`ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Іларіонов Олег Євгенович, Волчанова Анна Олегівна, Перова Ірина
Геннадіївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.04.2021 р. – 16.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/Звіт%20про%20са
мооцінювання%20комп.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/04/акредитація/Прог
рама%20візиту%20ЕГ%20(1).pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальне враження, що справила на експертну групу ОП, що акредитується, є вкрай позитивним. Цілі освітньої
програми відповідають місії та стратегії університету, роботодавці беруть активну участь в формування цілей,
програмних результатів навчання та змістовному наповненні ОК. Загалом роботодавці зацікавлені в
працевлаштуванні випускників, вони добре відзиваються щодо soft skills здобувачів. На думку ЕГ рівень soft skills
забезпечується саме при виконанні проєктів в лабораторії інжинірингової школи Noosphere. Здобувачі отримують
усю необхідну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання, а також навчальних матеріалів в межах окремих освітніх компонентів. Викладачі на ОП є
вмотивованими, багато з них мають закордонні стажування та пройшли тренінги з тих дисциплін, що вони
викладають. Система заохочень до наукової діяльності у ЗВО розвинена, тож за свої здобутки НПП отримують
винагороди. Форми контрольних заходів є чіткими та зрозумілими. Об’єктивність оцінювання здобувачів на їх думку
є неупередженим. Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету має амбітні перспективи
розвитку, виконує всі покладені на нього обов’язки.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП можна віднести: прозорість процедур вступу на освітню програму, чіткі процедури визнання
результатів навчання у неформальній освіті, механізму регулювання академічної мобільності. Форми та методи
навчання, що використовуються при викладанні на ОП є різноманітними, забезпечують досягнення цілей та
програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. Інноваційною практикою є студентські проекти, що було розроблено під час роботи в інжиніринговій
школі Noosphere, а саме Moon mirror, Інтерактивна Пісочниця, Голографічна призма, які отримали реальне
впровадження у двох планетаріях країни - у Житомирі та Дніпрі. Студенти розуміють основи академічної
доброчесності за рахунок заходів, що проводить бібліотека університету. Склад кафедри активно розвивається та
займається наукою, викладачі постійно підвищують власну кваліфікацію. На кафедрі багато молодих професорів
докторів наук, які прагнуть навчити здобувачів практичним навичкам, створюючи разом з ними стартапи та
залученням до наукової роботи. Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність та впроваджують власні
наукові результати в навчальний процес. Кафедра та університет мають сучасну матеріальну базу: сучасні
комп’ютери, новітні лабораторії, велика електронна бібліотека та репозиторій. Університет проводить багато
спортивних змагань для осіб із особливими потребами, має власний психологічний центр, до якого на безоплатній
основі можуть звернутися усі здобувачі та викладачі. Всі розроблені в університеті процедури розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП реально працюють. До сильних сторін ОП можна
віднести чітко визначено і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, а також доступність до них під час реалізації ОП; на веб-сайті кафедри та університета викладено
та добре структуровано всю необхідну інформацію про ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Матриці відповідності або деякі робочі навчальні програми і силабуси (ОК28, ОК26, ОК9, ОК17, ОК22) потребують
коригування та приведення їх у відповідність одне до одного, оскільки не завжди всі заявлені програмні результати
навчання та компетенції дійсно досягаються тими ОК, як то вказано в матриці відповідності. ЕГ рекомендує
перенесення ОК “Фізика” у вибіркові або"відкоригувати" вміст ОК враховуючи потреби ОП та виділений обсяг
кредитів ЄКТС, оскільки робоча програма ОК "Фізика" є однаковою для різних ОП Поліського національного
університету. ЕГ вважає за доцільне об’єднати навчальну та виробничу технологічну практики в одну практику на
третьому курсі тривалістю в 6 кредитів ЄКТС, а також збільшити тривалість виробничої практики на четвертому
курсі до 5 кредитів ЄКТС, оскільки практики НП1 таНП2 зазвичай проходять на базі ЗВО. Тому збільшення часу
(кредитів) для практик ВП1 та ВП2 дозволить збільшити час перебування здобувачів вищої освіти на практиці в ІТ-
компаніях. ОП не має прикладів щодо академічної мобільності здобувачів вищої освіти та зарахування результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. ЕГ рекомендує забезпечити на практиці можливості для реалізації
академічної мобільності здобувачів вищої освіти. Рекомендовано додати до робочих програм ОК перелік
сертифікаційних курсів, які частково будуть закривати результати навчання для популяризації можливостей
перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. В університеті на плагіат перевіряються
лише кваліфікаційні роботи, а курсові, реферати ні. ЕГ рекомендує посилити роботу з перевірки на плагіат.
Варіантом може бути створення незалежного центру оцінювання здобувачів. Студентському парламенту не
надаються у повній мірі кошти ОСС, а первинна профспілкова організація студентів надає кошти самоврядування на
призи та малі витрати. ЕГ зазначає, що такі дії не повинні мати місце, адже це входить в матеріалу підтримку
здобувачів. Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти не має власної затвердженої структури, не
проводить власних опитувань здобувачів, викладачів та роботодавців. Рекомендовано впровадити таку практику
опитувань для створення незалежної статистики. Бажано активніше залучати студентів при перегляді ОП, особливо
через органи студентського самоврядування, оскільки на ОП, що акредитується ще не було випадків звернень
студентів до студентського самоврядування з будь-якими пропозиціями. Відсутнє публічне розміщення пропозицій
та зауважень від роботодавців та здобувачів освіти щодо удосконалення ОП. Експертною групою рекомендовано
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оприлюднити не тільки проєкти ОП на веб-сайті але і таблицю із наданими пропозиціями та зауваженнями
стейкхолдерів після їх громадського обговорення.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі освітньої програми викладено в Освітньо-професійній програмі «Комп’ютерні науки» 2020 року
(https://cutt.ly/lc30cBC). Слід зазначити, що в ОП 2017, 2018, 2019 років цілі були трохи іншими
(https://cutt.ly/Yc30CZj, https://cutt.ly/Ac30Ndw, https://cutt.ly/hc301Kd), що свідчить про введення змін та
удосконалень в ОП протягом 3 років. Місія та стратегія ЗВО також набула певних удосконалень та змін (на період з
2016 по 2020 роки (https://cutt.ly/Sc324wH), на період з 2021 по 2025 роки (https://cutt.ly/Tc39uLX)), але в
загальному випадку можна сказати, що ОП, що акредитується, поєднує специфіку ЗВО (аграрне та екологічне
спрямування, дослідження в космічній галузі) із специфікою самої ОП, цілі ОП корелюють із стратегією та місією
ЗВО в частині "... впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних,
технічних, природничих і соціально-економічних систем".

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

Врахування позицій та потреб здобувачів вищої освіти відбувається шляхом їхнього залучення до засідань кафедри
комп’ютерних технологій і моделювання систем (протоколи засідань додано до системи). В звіті про
самооцінювання вказано, що на прохання здобувачів було введено дисципліну «Іноземна мова за професійним
спрямуванням». Результати проведених опитувань свідчать про те, що більше 90% здобувачів задоволені рівнем
отриманих знань та умінь (https://cutt.ly/PxGx52g). Участь роботодавців відбувається шляхом введення окремих
вибіркових ОК, що віддзеркалюють їхні потреби, а саме формування компетентностей щодо автоматизації рутинних
задач з використанням ботів (ВК8.3), поглиблення навичок проєктування складних систем, а також вмінь
розробляти проєктну документацію (ВК15.2, ВК15.3), формування практичних навичок аналізу геопросторових
даних з використанням геоінформаційних систем і технологій (ВК10.2). Участь академічної спільноти при
формуванні цілей та програмних результатів навчання відбувається шляхом спільної участі в конференціях та
круглих столах (наприклад в щорічній студентській науково-практичній конференції “Інформаційні технології та
моделювання систем”). До формування ОП також долучені представники ГО “Асоціація Noosphere”, ГО “Федерація
робототехніки та штучного інтелекту”, викладачі інших кафедр Поліського університету, що запропонували
посилити розвиток компетентностей soft skills, пов’язаних з умінням працювати в команді та оцінювати якість
виконаних робіт. Загалом ЕГ вважає, що врахування позицій та потреб стейкґолдерів є таким, що відповідає
вимогам підкритерію 1.2.

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.

В звіті із самооцінювання зазначено, що цілі ОП відповідають концепції Індустрії 4.0 щодо поглиблення процесів
використання ІТ у різних сферах людської діяльності та зростання кількості проблем екології, що в свою чергу
відповідає Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2030 рр. (https://cutt.ly/9c8fu4j). При внесені змін до
ОП розробники використовували дослідження компанії Global Logic (https://cutt.ly/Hc8gmfg) щодо підготовки
фахівців із знаннями QA, Java, JavaScript, Python, а також дослідження ІТ в Україні (https://cutt.ly/rc8hFTK) щодо
підтримки розвитку стартап-культури. Вищеперелічені факти свідчать про відповідність цілей та результатіва
навчання галузевому контексту. Регіональний контекст враховано шляхом дослідження фокусу діяльності та
технології, з якими працюють співробітники компаній Adyax, Infopulse, Viseven, Ignite, Cinegy, Bliscom, Softengi,
Xpand, що знаходяться в Житомирській області (http://zrda.org/articles/410.html). Досвід аналогічних вітчизняних та
іноземних ОП, а саме Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, а також вітчизняних
університетів – Національного університету “Львівська політехніка”, Національного університету водного
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господарства і природокористування, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського
національного університету радіоелектроніки, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,
враховано шляхом додавання ОК19 (у 2017 році була в вибірковому блоці), ОК28, ОК29 та ВК8, ВК10, ВК12, ВК15.

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

Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю було затверджено 10.07.2019 р, тому після прийняття стандарту
освітня програма була переглянута та враховані компетентності і результати навчання, визначені Стандартом вищої
освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки". Освітня програма містить усі 15, необхідних стандартом загальних
та 16 фахових компетентностей, а також усі 17 програмних результатів навчання. Під час перегляду стандарту ВО
було відмічено, що ПР13 та ПР14 мають однакове формулювання. Саме тому замість ПР13, який сформульовано в
стандарті в ОП, що акредитується цей ПР був замінений на додатковий (такі були пояснення гаранта ОП). Також
відповідні зміни були внесені в робочі програми, конспекти лекцій, матеріали для практичних (лабораторних)
занять, самостійної роботи студентів, та програми практик. Форма атестації здобувачів вищої освіти також у цілому
відповідає вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". Під час розгляду матриць
відповідності ЗК, СК та ПР було виявлено, що вони мають неточності, що не порушують досягнення освітньою
програмою результатів навчання. Аналіз недоліків розглянуто в критерії 2. Загалом, ЕГ зазначає, що ОП дозволяє
досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”, але
матриці відповідності та деякі робочі навчальні програми і силабуси потребують коригування.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії університету, роботодавці приймають активну участь в
формування цілей, програмних результатів навчання та змістовному наповненні ОК. Розробники ОП
використовували сучасні дослідження провідних IT-компаній для формування цілей та програмних результатів
навчання.

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

Матриці відповідності ЗК, СК та ПР мають неточності та потребують коригування (до системи гарант завантажив
коригований варіант матриць відповідності з урахуванням фокус-зустрічей із ЕГ). ОП дозволяє досягти результатів
навчання, визначених стандартом вищої освіти, лише після відповідного коригування матриць відповідності.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ вважає, що ОП відповідає Критерію 1: цілі ОП відповідають місії та стратегії університету та враховують позиції
стейкґолдерів, тенденції розвитку спеціальності, галузевий та регіональний контекст, досвід аналогічних програм.
ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом за 122 спеціальністю. Недоліки найбільшою
мірою стосуються технічного коригування матриці відповідності і можуть бути усунені в найближчий термін.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Згідно чинного законодавством щодо навчального навантаження для бакалаврських освітніх програм (240 кредитів
ЄКТС), а також за критеріями чинного стандарту вищої освіти відповідної спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
(для першого рівня вищої освіти не менше 50 % обсягу ОП має бути спрямовано на здобуття загальних та фахових
компетентностей, визначених стандартом), ОП повністю відповідає встановленим вимогам.

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

ОП містить 49 освітніх компонента з яких 15 вибіркові. ОК вибіркового блоку об'єднані у 15 підблоків. В кожному
підблоці 4 дисципліни, з яких необхідно обрати по одній. Кількість ОК в ОП співпадає з кількістю компонент у
навчальному плані. При вивченні матриць відповідності програмних компетентностей компонентам ОП було
визначено, що: ОК9 (Теорія ймовірностей та математична статистика – https://cutt.ly/0vciOzw) змістовно не
забезпечує СК2 починаючи з «застосування методів обчислювального інтелекту…» і далі по тексту СК2, що
призводить до того, що СК2 не забезпечена жодною ОК. Під час зустрічі із гарантом було визначено, що змістовно
СК2 повністю забезпечується ОК26, відсутність плюсика в матриці слід вважати технічною помилкою. ОК17
(Архітектура комп’ютерних систем – https://cutt.ly/jc8Zc1u) змістовно не покриває СК10 та СК12. ОК22 (Комп’ютерні
мережі – https://cutt.ly/gvciXFx) змістовно не покриває СК9. згідно матриці СК11 повинен бути забезпечений ОК26
(https://cutt.ly/6vckfEW), ОК28 (https://cutt.ly/qc8Kh7l) та ВП2 (https://cutt.ly/2vckzSu), але ЕГ відзначає, що
змістовно жодна з ОК не забезпечує СК11. В цьому випадку гарант надав пояснення, що оскільки ОК28 ще не
викладалася здобувачам, то її зміст буде кореговано для повної відповідності СК11. При вивченні матриці
забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам ОП було визначено наступне: ПР3
повинен бути забезпеченим єдиною ОК9 (Теорія ймовірностей та математична статистика), але при вивченні
змістовної складової ОК9 (https://cutt.ly/Sc8JouP) визначено, що ОК не містить інформації щодо «…моделей
випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і
побудови прогнозних моделей», що призводить до часткового незабезпечення ПР3 та є невідповідністю підкритерію
1.4. Гарантом було визнано, що ОК30 забезпечує ПР3 відсутність плюсика слід вважати технічною помилкою. ПР12
повинен бути забезпеченим єдиною ОК28 (Технології штучного інтелекту для обробки великих даних), але при
вивченні змістовної складової ОК28 (https://cutt.ly/qc8Kh7l) визначено, що вона не відповідає ПР12 в повному обсязі
(змістовно силабус містить інформацію про види експертних систем), що призводить до незабезпечення ПР12 в
цілому та є невідповідністю підкритерію 1.4. Гарант надав пояснення, що ОК28 ще не викладалась студентам і
кафедра має час повністю змінити змістовне наповнення цієї ОК. ЕГ група вважає, що в такому випадку цього буде
достатньо для забезпечення ПР12. силабус навчальної практики 2 (НП2 - https://cutt.ly/Vc8LkYL) на тему «Бази
даних» повністю не забезпечує змістовно ПР9. Логічно-структурна схема (ЛСС) взаємозв’язків освітніх компонентів
ОП представлена в описі з вказівкою які освітні компоненти викладаються по роках, що суттєво не в повній мірі
відображає послідовність викладення освітніх компонентів. На резервній зустрічі гарант ОП надав уточнену ЛЛС,
яка має буде відображена в оновленій ОП.

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

Освітні компоненти відповідають спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти. Всі програмні результати передбачені стандартом вищої освіти спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"
забезпечуються освітніми компонентами ОП, які включені до обов'язкових складових. За результатами аналізу
наданих робочих програм освітніх компонентів викликає побоювання обов’язкова освітня компонента “Фізика” (в
обсязі 5 кредитів ЄКТС), що складається з 2 модулів, але за наповненням тем відповідає університетському курсу
“Фізика”, крім того виділено 60 аудиторних годин, з них 28 лекційних годин та 32 лабораторних годин. ЕГ
рекомендує перенесення цієї освітнью компоненту “Фізика” у вибіркові або залишити ті розділи, які необхідні для
ОП, що акредитується.

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

Навчальний плані ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через
індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі 60 кредитів ЄКТС. Зокрема,
здобувачу що семестру пропонується набір вибіркових дисциплін (в середньому 6 дисциплін) з яких необхідно
обрати 2-3 дисципліни. У запропонованому переліку вибіркових дисциплін у підблоках є дисципліни із загального
каталогу вибіркових навчальних дисциплін Університету (це перелік дисциплін вільного вибору здобувачів для
певного рівня вищої освіти за циклами загальної та професійної підготовки, який є уніфікованим для всіх
спеціальностей Університету - п.1.2 http://www.ktims.znau.edu.ua/ua/info-education/katalogi-vubirkovuh-disciplin ).
Також, у “Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ” (https://is.gd/fWf1Z8) в другому розділі
“Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін” визначено
чітко та прозоро процедуру вибору дисциплін. Формування вибіркової компоненти індивідуального навчального
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плану здобувача здійснюється за рік до проходження дисципліни (в період з 20 березня по 07 квітня - п.2.1.6) Групи
для вивчення вибіркових дисциплін формуються з чисельністю не менше 12 осіб. Здобувачі вищої освіти, які були
присутні на інтерв’ю, інформували експертів про те, що вони мали можливість вільно обрати дисципліни. Також
здобувачі відзначили що для ознайомлення з пререквізитами дисциплін можна ознайомитися на сайті кафедри
(http://www.ktims.znau.edu.ua/ua/info-education/robochi-prohramy), та навчальній платформі Moodle
(http://beta.znau.edu.ua:3398/).

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

У ОП та навчальному плані передбачено чотири освітні компоненти: Навчальна практика «Інформаційні
технології» (2 кредити ЄКТС – тривалістю 2 тижні ), Навчальна практика «Бази даних» (2 кредити ЄКТС –
тривалістю 2 тижні ), Виробнича технологічна практика (4 кредити ЄКТС – тривалістю 4 тижні ) та Виробнича
практика (3 кредити ЄКТС – тривалістю 3 тижні). Інтерв’ювання 4-ма роботодавцями засвідчило їх готовність і
надалі надавати умови для проходження практики студентів та стажування викладачів. Зміст програми практики у
цілому відповідає тенденціям розвитку ринку праці та очікуванням стейкхолдерів, а також дозволяє досягти за цією
компонентою заявлених у ОП програмних результатів навчання. В описі ОП визначено що НП1 забезпечує ПР2,
ПР5 та ПР6, деякі складові цих програмних результатів передбачають попереднє опанування теоретичних
відомосте. Аналогічно, навчальна практика НП2 забезпечує програмні результати ПР9 та ПР10, для яких деякі
освітні компоненти (наприклад ОК «Хмарні технології» згідно ЛЛС вивчають на 3 курсів). Окрім, того практики
НП1 таНП2 зазвичай проходять на базі ЗВО, тому збільшення часу (кредитів) для практик ВП1 та ВП2 дозволить
збільшити час перебування здобувачів вищої освіти на практиці в ІТ-компаніях (об
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єднати навчальні практики та
виробничу технологічну практика в одну практику на третьому курсі тривалістю в 6 кредитів ЄКТС, а також
збільшити тривалість виробничої практики на четвертому курсі до 5 кредитів ЄКТС).

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

Здобувачі отримують повний спектр набуття соціальних навичок під час роботи над проєктами у практичному
блоці, що відповідають поставленим цілям, а також за рахунок вивчення обов’язкових ОК, а саме «Історія та
культура України», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мов», «Філософія»,
«Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці», «Право».
Також соціальних навички (soft skills), можуть формуватися і вибірковими компонентами: «Політологія»,
«Психологія», «Соціологія», «Управління ІТ-проектами» та ін. Більшість інших освітніх компонент також мають
окремі тематичні розділи, які дозволяють набути певних соціальних компетенцій (soft skills). Під час проведення
зустрічі з майбутніми випускниками ОП, присутні робили наголос, що ОП формує не тільки професійні навички,
але і соціальні навички (soft skills), приводили приклади розвитку у навичок працювати в команді та оцінювати
якість виконаних робіт, здатністю брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, розумінням
важливості при виконанні проєктів в лабораторії інжинірингової школи Noosphere.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт зі спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” відсутній.

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

Обсяг ОП та окремих освітніх компонент (у кредитах ЄКТС) відбиває фактичне навантаження здобувачів, і у цілому
є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Навчальний план ОП містить 34 %
аудиторного навантаження. Співвідношення аудиторної (2438 години) і самостійної роботи (4312 години) є
збалансованим, і дозволяє досягти цілей та програмних результатів навчання, що підтверджується аналізом змісту
компонент ОП проведений ЕГ. Таким чином, обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонент (у кредитах
ЄКТС) відбиває фактичне навантаження здобувачів, і у цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних
результатів навчання.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.
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Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється. Але в університеті
розроблено та затверджено положення про дуальну форму навчання (https://is.gd/78vRFZ) .

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Позитивною практикою у контексті Критерію 2 можна відмітити формування соціальних навичок (soft skills) при
виконанні проєктів в лабораторії інжинірингової школи Noosphere

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

ЕГ рекомендує: - провести корегування матриць відповідності та деяких робочих навчальних програм і силабусів
(ОК28, ОК26, ОК9, ОК17, ОК22). До системи гарант вже завантажив коригований варіант матриць відповідності з
урахуванням фокус-зустрічей із ЕГ. - перенесення освітнью компоненту “Фізика” у вибірковий блок або корегування
його наповнення - об'єднати навчальну та виробничу технологічну практики в одну практику на третьому курсі
тривалістю в 6 кредитів ЄКТС, а також збільшити тривалість виробничої практики на четвертому курсі до 5 кредитів
ЄКТС.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 2.1 - 2.9. До того ж,
враховуючи узагальнений підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 із рівнем В.

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

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

Правила прийому за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» та інші освітні програми Поліського національного
університету на 2021 році розміщено на офіційному сайті за посиланням http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-
prijomu/. Правила прийому є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Ці правила створені на основі
умов прийому, затверджених міністерством освіти і науки України. Правила розглянуті вченою радою ЗВО
29.12.2020 року та затверджено ректором університету. Правила прийому однозначні та зрозумілі, а також не
містять ознак дискримінаційних положень щодо вступників на освітню програму, що акредитується. У документі
«Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до Поліського національного університету у
2021 році» (https://is.gd/m3xGOZ) містить розподіл ліцензованого обсягу між денною та заочною формою навчання
(25 та 25 відповідно).

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

Відбір студентів для навчання за ОП виконується відповідно до Правил прийому, які розробляються,
затверджуються та оприлюднюються відповідно до чинних вимог. Правила прийому на навчання за ОП
«Комп’ютерні науки», враховують перелік предметів в сертифікаті ЗНО. На 2021 рік ЗВО встановив мінімальну
кількість балів у сертифікаті ЗНО – 100 та коефіцієнти, які становлять: Українська мова – 0.45, Математика – 0.25,
Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0.2, середній бал атестату –
0.1. ( https://is.gd/fIIb99 ) Для вступу на ОП «бакалавр» (з нормативним терміном навчання, на 2 курс) на основі
ОКР молодшого спеціаліста на сайті оприлюднюються Перелік конкурсних предметів ЗНО (вступних іспитів,
фахових вступних випробувань - https://is.gd/YRQITs). Правила прийому також враховують низку виключень при
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вступі для окремих категорій громадян ( іноземців та осіб без громадянства). Правила прийому також враховують
низку пільг при вступі для окремих категорій громадян, які передбачені чинним законодавством.

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

Визнання в Поліському національному університеті результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються
низкою положень: Положенням про перезарахування результатів навчання (https://is.gd/gAZukH), Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://is.gd/PGmbeu) та
Положенням про організацію освітнього процесу (https://is.gd/fWf1Z8). Порядок перезарахування навчальних
дисциплін та визначення академічної різниці описані у зазначених Положеннях чітко і зрозуміло. Але прикладів
застосування перезарахунку результатів навчання та академічної мобільності на даній ОП на момент проведення
акредитації немає.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у Поліському національному університеті
регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(https://is.gd/vYfGTo) та розміщеному на сайті ЗВО. Згідно п.2.8. Положення визнання результатів неформальної
освіти здійснюється через складання іспиту в комісії, що в цілому мало відрізняється від дострокового складання
дисципліни. При інтерв’юванні здобувачі вищої освіти повідомили ЕГ що вони ознайомлені з можливість визнати
свої компетенції отримані у неформальній освіті, згадували університетську мережеву академію CISCO, проте
приклади не згадали.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін ОП можна віднести: прозорість процедур вступу на освітню програму, чіткі процедури визнання
результатів навчання у неформальній освіті, механізму регулювання академічної мобільності

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

ЕГ рекомендує забезпечити на практиці можливості для реалізації академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
робочими програмами відповідних освітніх компонентів передбачити перелік сертифікаційних курсів, які будуть
хоча б частково зараховуватися в окремих результатах навчання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони у контексті критерію 3, експертна група дійшла висновку, що ОП
відповідає рівню В за критерієм 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Освітній процес в ЗВО організовано у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у
Житомирському національному агроекологічному університеті (нині Поліський національний університет)
(https://cutt.ly/Tc8knCA), в якому описано такі види навчання, як лекції, лабораторні, практичні, семінарські,
індивідуальні заняття та консультації. Причому кафедра може самостійно визначити додаткові види занять на свій
розсуд. Звіт із самооцінювання містить інформацію щодо форм і методів навчання для кожної з дисциплін та їх
відповідності програмним результатам навчання (Таблиця 1). Слід зазначити, що перелік методів є широким:
лекційний метод, імітаційний метод, обчислювальні експерименти, методи проблемного навчання, самостійна
робота, демонстрація, практичні роботи і вправи, програмоване навчання, інтелектуальна колективна діяльність,
моделювання та системний підхід. Під час фокус-зустрічей викладачі повідомили, що в ситуаціях, коли студенти не
розуміють матеріал, викладач змінює метод викладання, підлаштовує його під аудиторію. Також ЕГ визначено, що
частина занять проводяться на базі лабораторії Інжинірингової школи Noosphere, ГО «Федерація робототехніки та
штучного інтелекту», ТОВ «СЕОТМ», лабораторії комп’ютерної техніки і телекомунікацій та центру
геоінформаційних технологій і обробки даних ДЗЗ Поліського університету у вигляді практичних занять. ЕГ вважає,
що форми та методи навчання дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання.
Студентоцентрований підхід забезпечується оприлюдненням ОП на сайті університету та кафедри, проведенням
вступних лекцій ще на етапі вступної кампанії, організаційних зборів першокурсників разом із батьками,
індивідуальної роботи щодо роз’яснення моделі навчання за ОП, спрямованою на задоволення індивідуальних
потреб здобувачів, підвищення інтересу до обраної спеціальності та працевлаштування. Реалізація принципів
академічної свободи здобувачів вищої освіти забезпечується наданням можливості самостійно обирати: тематику
курсових та кваліфікаційних робіт, індивідуальних завдань, баз практики, вибіркові компоненти ОП, наукового
керівника, тематику доповідей на конференціях, форми, методи та прийоми неформальної освітньої діяльності.

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

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання міститься в освітньо-професійній програмі, що
висвітлено на офіційному сайті Поліського національного університету (https://cutt.ly/vxGUCHk) та на сайті
кафедри КТіМС (https://cutt.ly/vxGbfK0). Зміст, порядок та критерії оцінювання окремих ОК міститься в силабусах
(https://cutt.ly/oc8bly1). Щодо вибіркових дисциплін – інформація про цілі, зміст, програмні результати навчання та
методи викладання міститься в каталозі вибіркових дисциплін на сайті кафедри (https://cutt.ly/Rc8bQBP).
Інформація про критерії оцінювання вибіркових ОК міститься в каталозі вибіркових дисциплін факультет обліку та
фінансів - Експлікації вибіркових дисциплін факультету обліку та фінансів
(http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2542 війти під Гостем) та на сайті кафедри (https://cutt.ly/vvcxszB).
Під час зустрічей із фокус-групами ЕГ визначила, що кожен студент має доступ до особистого кабінету в системі
Moodle, де є вся необхідна інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв
оцінювання та всього матеріалу курсу. Також здобувачі під час фокус-зустрічі повідомили, що більшість викладачів
підтримує спілкування у месенджерах (Viber, Telegram).

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

Як зазначено у звіті із самооцінювання поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається через
взаємодію всіх учасників освітнього процесу. Кафедра створює умови для того, щоб здобувачі долучалися до
наукових розробок та досліджень, а саме при роботі в інжиніринговій школі Noosphere
(https://noosphereengineering.com), лабораторії робототехніки та штучного інтелекту, центрі геоінформаційних
технологій і обробки даних ДЗЗ, студентському науковому гуртку «Математичне моделювання та обчислювальні
методи». Серед реальних прикладів можна зазначити студентський проєкт «Custom World» (ментор – проф.
Молодецька К.В.), який отримав перше місце в конкурсі «Золотий Байт» від Академії ШАГ у номінації Startup
Challenge у 2019 році; став фіналістом конкурсу IT-Eureka у 2020 році (проведений компанією Sigma Software за
підтримки Міністерства освіти і науки України в рамках Всеукраїнського форуму «Innovation Fest») та переможцем
Національного конкурсу «Ukraine Smart Awards 2020» в номінації Smart Education у 2021 році. Студентський проєкт
«Система автоматичного розпізнавання меж територій із алгоритмом хмарної фільтрації для супутникових знімків»
і стала фіналістом міжнародного конкурсу ІТ-проєктів «Штучний інтелект на грані» серед команд Євразії та
Африки, який щорічно проводять всесвітні корпорації «INTEL» та «TERASIC». У 2020 році команда студентів 122 та
126 прийняла участь у міжнародному фестивалі з робототехніки «SiverTechFest». Студентська команда під
керівництвом доц. Лапіна А.В. прийняла участь у Міжнародному студентському конкурсі з програмування у 2019
році. Студенти приймають участь у науково-практичних конференціях та конкурсах студентських наукових робіт.
Під час зустрічей із фокус-групами ЕГ дізналась, що кілька проектів, що було розроблено студентами під час роботи
в інжиніринговій школі Noosphere, отримали реальне впровадження в планетарії міста Дніпро. ЕГ вважає це
інноваційною практикою в рамках підкритерію 4.3.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Викладачі ОП проводять регулярні оновлення своїх дисциплін, про що мається багато інформації в звіті про
самооцінювання. Багато інформації для оновлення дисциплін викладачі отримують під час участі в різноманітних
проєктах, стажуваннях та тренінгах («Emerging Technologies and Countermeasures to CBRN agents: Advanced Training
Response to Conflict and Security Challenges in East Ukraine» - проф. Молодецька (ОК27, ОК29), «Застосування ArcGIS
– Server and Desktop» - Доц. Топольницький П.П. (ВК6, ВК10), «Prospects for Implementation of the European
Experience of Modelling in the Educational Process of Higher Education Institutions of Ukraine» - проф. Молодецька К.В.
і Николюк О.М. (ОК23, ОК30, ВК7) тощо), а також під час проходження різноманітних курсів (доц. Лапін А.В.
отримав сертифікати Cisco Networking Academy: Academy Orientation, IT Essentials: PC Hardware and Software, що
було використано при оновленні ОК17; Networking Essentials, CCNA R&S: Introduction to Networks, CCNAv7: Switching,
Routing, and Wireless Essentials (для ОК22); Partner: NDG Linux Essentials (для ОК20); проф. Воротніков В.В. отримав
сертифікати MongoDB University – M100: MongoDb for SQL Pros, M001: MongoDB Basics, практики яких включені до
ОК18). Також викладачі використовують результати власних наукових досліджень та публікацій для оновлення
змісту ОК, інформація про це міститься в звіті про самооцінювання. Під час зустрічей із фокус-групами ЕГ отримала
інформацію, що проф. Молодецька використовує результати власних наукових досліджень за тематикою ведення
інформаційної війни у соціальних мережах, що є дуже цікавою темою для здобувачів та дозволяє сформувати soft
skills (Критичне мислення). Проф. Николюк О.М. проводить розробки в сфері прогнозування аграрного сектору
України та використовує це під час викладання ВК6 (Обробка даних мовою R).

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

Поліський національний університет в своїй стратегії розвитку передбачає саме інтерналізацію своєї діяльності
(http://surl.li/mkba). Для цього на ОП проводиться залучення іноземних лекторів, а саме у 2019 році університет
відвідали професори з «The Ohio State University», проректор університету "Люблінська політехніка", на яких був
проведений обмін досвідом. Викладачі кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем приймають
активну участь у науково-практичних конференціях, в тому числі за кордоном, міжнародних проектах
(співробітництво з Міжнародним консорціумом AGMEMOD). Під час фокус-зустрічей було визначено, що багато з
викладачів мають закордонні стажування, деякі зі здобувачів вищої освіти проходили виробничу практику на
підприємствах Німеччини у м. Нойрат, що також сприяє інтерналізації діяльності Поліського національного
університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання, що використовуються при викладанні на ОП є різноманітними, забезпечують
досягнення цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи. Здобувачам надається своєчасна, доступна і зрозуміла інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів,
а також навчальних матеріалів. Інноваційною практикою в рамках критерію 4 є те, що студентські проекти, що було
розроблено під час роботи в інжиніринговій школі Noosphere отримали реальне впровадження в планетарії міста
Дніпро. Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність та впроваджують власні наукові результати в
навчальний процес. Багато викладачів мають закордонні стажування та пройшли тренінги з тих дисциплін, що вони
викладають.

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

немає

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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ОП повністю відповідає критерію із наявністю інноваційних практик у вигляді реальних впроваджень студентських
наукових проектів.

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

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

Форми проведення контрольних заходів в Поліському національному університеті визначаються наступними
внутрішніми нормативними документами: Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/6xbAMAu), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/wxbPHaD), освітньою програмою, затвердженою рішенням Вченої ради (https://cutt.ly/lc30cBC - 2020
р., https://cutt.ly/Yc30CZj - 2017 р., https://cutt.ly/Ac30Ndw - 2018 р. , https://cutt.ly/hc301Kd - 2019 р.), які розміщені
на сайті університету і є загальнодоступними. Під час зустрічей з академічним персоналом, здобувачами вищої
освіти експертна група пересвідчилася, що викладачі завчасно і повною мірою доводять до здобувачів освіти форми
контролю і критерії оцінювання. Зазвичай це відбувається на першому занятті. На цьому ж занятті викладачі
реєструють студентів на свій курс у системі Moodle. Усі дисципліни ОПП мають розроблені програми НД, силабуси,
в яких чітко та зрозуміло визначено форми підсумкової та проміжного контролю, схеми нарахування балів,
характеристика (опис) кожної оцінки за національною шкалою. Експертною групою встановлено, що на ОП
“Комп'ютерні науки” застосовується 5 форм контролю – вхідний, поточний, модульний, підсумковий і відстрочений.
Поточний контроль застосовується під час проведення семінарський, практичних, лабораторних занять. Про
результати потонго контролю викладач повідомляє студентів перед початком екзаменаційної сесії. Підсумковий
семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з
конкретної навчальної дисципліни. Результати досягнень здобувачів вищої освіти оцінюються за 100-бальною
шкалою, прийнятою в університеті, з кожного освітнього компонента і переводяться в національну шкалу
оцінювання та рейтингову оцінку. Вхідний контроль проводять на початку вивчення дисципліни, щоб оцінити
рівень знань студентів з минулих дисциплін та підлаштувати курс під студентів. Модульний контроль являє собою
проведення письмових робіт, тестування, за допомогою комп’ютерних програм чи навчальних платформ (Moodle,
Classroom, Google-Forms тощо). Контрольні заходи у ПНУ в повній мірі дозволяють встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання окремих дисциплін та ОП в цілому, включаючи соціальні навички.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 “Комп’ютерні наук” освітнього ступеню бакалавр наявний, тому
підсумковий контроль проходить згідно цього документу та згідно Положення про кваліфікаційні роботи ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/JxbAKyl). Атестація випускників проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, при написанні
якої здобувачі розв'язують спеціалізовані завдання або практичні проблеми у галузі комп'ютерних наук. До атестації
допускаються здобувачі освіти, які виконали всі вимоги освітньої програми та навчального плану. Результати
атестації визначаються оцінками за національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»,
100-бальною шкалою та шкалою ECTS (A,B, C, D, E, FX, F). Дотримання правил академічної доброчесності
регулюється Положенням про академічну доброчесність
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.p
df) та Порядком первірки наукових, навчально-методичних праць та квіліфікаційних робіт на наявність
академічного плагіату
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Poriadok_perevirky_naukovyh_robit_na_naiavnist_akademichnogo
_plagiatu.pdf). Процедура підготовки, написання та захисту бакалаврської роботи представлені у вільному доступі на
сторінці кафедри та університету.

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

Порядок проведення контрольних заходів у ПНУ описаний у "Положення про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ" (https://cutt.ly/3xbATwf) та "Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії"(https://cutt.ly/OxbAO6E ), «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань
студентів» (https://cutt.ly/IxbOi8e). . Форми контрольних заходів представлені в робочих програмах навчальних
дисциплін та силабусах. Критерії оцінювання в межах кожної дисципліни представлено в робочих навчальних
програмах дисциплін. У ЗВО діє накопичувальна система балів. На ОПП відсутні випадки оскарження результатів
контрольних заходів та атестації здобувачів. Проведення інтерв'ювання студентів та представників студентського
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самоврядування підтвердило обізнаність з процедурою подання апеляцій, оскарження результатів контрольних
заходів та відсутність такого роду звернень через об’єктивність оцінювання, повне розуміння критеріїв оцінювання
та вимог для досягнення позитивної оцінки. При виникненні ситуації щодо оскарження результатів можна
звернутися до деканату або студентської ради університету/факультету, ними буде домовлено про перездачу
предмету. Якщо це перший випадок, то екзамен чи залік приймає викладач, що читав дисципліну, якщо це другий
випадок - створюється комісія. Після рішення комісії оцінку оскаржити не можна. На даній спеціальності таких
ситуаций не було. Як встановила експертна група, екзаменування проводиться одним або двома викладачами, які
викладали дисципліну у здобувачів вищої освіти. Екзамен обов'язково проходить у письмовій формі. Під час
дистанційного навчання сесія проходила онлайн, тож студенти за певний проміжок часу проходили тестування у
Moodle, виконували практичну частину білету, та через сисеми онлайн звязку представляли свою роботу. ЗВО надав
покликання опитування студентів щодо задоволеності навчанням, викладанням та оцінюванням знань за даною ОП
(https://cutt.ly/OxbP5Vo). 95,6% опитаних, вважають що оцінювання їх знань впродовж навчання відбувалось
прозоро і об’єктивно. Процедури врегулювання конфліктів описані у «Положенні про порядок запобігання та
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/PxbAtXO).

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності описані в ряді документів, які оприлюднені
на сторінці сайту Наука - Академічна доброчесність (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-
dobrochesnist ). Серед них: Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату
(https://cutt.ly/TvLwMDq), Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на
наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/WvLw6CC), Положення про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти (https://cutt.ly/pvLeuXm ), Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності
(https://cutt.ly/jxbPzKp ) , Положення про кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/4vLrem2), Наказ ректора від
29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»
(https://cutt.ly/ZxbPT8V), Наказ ректора від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для
перевірки робіт на наявність академічного плагіату» (https://cutt.ly/WvLrWjt). Стандарти та відповідні процедури
академічної доброчесності у Поліському національному університеті дотримуються при підготовці: наукових робіт,
статей, тез та кваліфікаційних робіт, під час реалізації освітнього процесу. Система, яку використовує навчальний
заклад - «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Студенти мають можливість один раз самостійно перевірити свою роботу,
виправити недоліки у разі виявлення таких і потім передають на кафедру, де відбувається остаточна перевірка.
Первинна перевірка роботи на плагіат є безоплатною та проводиться бібліотекою (https://cutt.ly/xvLtIIM). Під час
зустрічі з академічним персоналом та здобувачами освіти з’ясовано, що фактів порушення академічної
доброчесності не було. Студенти і викладачі обізнані у принципах академічної доброчесності. Кожного року в стінах
університету проходять уроки для здобувачів з академічної доброчесності, методів боротьби з плагіатом. 15 лютого
2021 р. та 12 квітня відбулися зустрічі зі студентами групи 122 спеціальності (https://cutt.ly/AvLtK60 ).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів є чіткими та зрозумілими. Університетська база нормативних документів, що
відображає детальний опис контрольних заходів і процедур оцінювання здобувачів вищої освіти а також вільний
доступ всіх учасників освітнього процесу до неї забезпечують об’єктивність оцінювання і здобувачі освіти вважають
оцінювання досить неупередженим. Варто зазначити, що кожного року бібліотекою проводяться заходи з
академічної доброчесності для всіх спеціальностей та курсів, тому студенти ще з першого курсу розуміють основи
доброчесності та академічного письма.

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

Слабкі сторони: на плагіат перевіряються лише кваліфікаційні роботи, а курсові, лабораторні та практичні роботи
залишаються без належної уваги. Тому у даному випадку про перевірку поточних робіт та дотримання академічної
доброчесності у повній мірі ми, як експерти, говорити не можемо. Рекомендуємо розглянути можливість створення
незалежного центру оцінювання здобувачів, для більш об’єктивного оцінювання здобувачів вищої освіти та
унеможливлення проявів корупції й академічної недоброчесності в освітньому процесі, через системи якого
студенти будуть проходити екзаменаційний та поточний контроль. Розробити механізм перевірки лабораторних та
курсових робіт на академічну доброчесність.

Сторінка 13



Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП “Компютерні науки” відповідає визначеному критерію 5 за всіма підкритеріями. В закладі вищої освіти
розроблені чіткі положення, що встановлюють форми контрольних заходів, в робочих програмах та силабусах
навчальних дисциплін представлено критерії оцінювання (максимальні бали за кожен вид роботи). Студенти
задоволені системою оцінювання та викладанням за даною освітньою програмою. Об’єктивність оцінювання та
врегулювання конфлікту інтересів забезпечується дотриманням екзаменаторами правил академічної доброчесності.
Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність через поєднання корпоративної етики та принципів
академічної доброчесності, проведення різноманітних заходів для здобувачів та викладачів. ЕГ вважає, що ОПП має
загальну відповідність 5 критерію, і рекомендації є досяжними у короткий термін.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Інформація про склад кафедри кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем представлена на сайті
кафедри ( http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-ktims/m-sklad-ktims ). Аналіз зведеної інформації про
викладачів ОП, поданої у таблиці 2 звіту самоаналізу, а також наданій таблиці відповідності викладачів ліцензійним
умовам виявив, що всі викладачі мають науковий ступінь доктора/кандидата наук і вчене звання
професора/доцента, мають підвищення кваліфікації у період 2017-2021 років і засвідчив, що їх професійна
кваліфікація відповідає дисциплінам, які вони викладають на означеній ОП. Освітній процес за ОП «Комп’ютерні
науки» забезпечують 18 викладачів, з них 5 доктори та 12 кандидати наук. Академічна та професійна кваліфікація
викладачів у цілому дозволяє здобувачам досягнути визначених цілей та програмних результатів навчання
відповідно до ОП. Слід зазначити, що всі НПП є активними науковцями та мають численні публікації та навчально-
методичні праці, активно беруть участь у конференціях. Спеціальності за вищою освітою, наукові спеціальності,
попередня наукова та професійна підготовка та діяльність, фахові публікації викладачів (зокрема ті, які
індексуються у базах Scopus та Web of Science) відповідають освітнім компонентам, що ними викладаються. НПП
ведуть постійне удосконалення своєї професійної діяльності та набуття все нових компетенцій, що підтверджується
наявними сертифікатами, у тому числі і міжнародних. Так, Топольницький П., к.т.н, у 2020 р. проходив стажування
у НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму (Свідоцтво СС 00493706/012417-20) «Геоінформаційні і космічні
системи і технології у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери». Д.т.н., Ковбасюк
С.В. був у 2021 р . у ЖДУ імені Івана Франка (Сертифікат ВО № 0126) «Вивчення досвіду викладання дисциплін
«Теорія Прийняття рішень»,«Інформаційні Системи та технології»та ознайомлення з досвідом використання
інформаційних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти». Маєвський О.В., к.т.н., у 2017 р. у НУБіП
України ННІ післядипломної освіти (Свідоцтво СС 00493706/004819-17) «Впровадження Інтерактивних Технологій
навчання при вивченні дисципліни«Технології розпроділених системі паралельних обчислень». Воротніков В.В.,
д.т.н., у Національному Університеті оборони України імені Івана Черняховського (свідоцтво СПК №
07834530/002246-19), курси лідерства оперативно-тактичного рівня Вищих академічних курсів. Молодецька К.В.,
д.т.н., у 2019 р . мала закордонне стажування: Cuiavian University in Wloclawek (Влоцлавек, Польща). (Сертифікат
«Prospects for Implementation of the European Experience of Modelling in the Educational Process of Higher Education
Institutions of Ukraine»(«Перспективи Імплементації Європейського досвіду моделювання в освітній процес закладів
вищої освіти України»). В процесі інтерв'ювання здобувачі відмітили високий професіоналізм НПП.

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

Критерії відбору та перевірка професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад НПП відбувається на
підставі Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП і укладання з ними
контрактів» (https://cutt.ly/TkYYOv6 ) та Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/KkYYK6G ). Також постійно йде
пошук викладачів-практиків з відповідним рівнем методичної підготовки для забезпечення якісного викладання ОК
даної ОП. Деякі викладачі кафедри мають досвід роботи над реальними наукоємними ІТ-проектами (Молодецька
К.В. - керівник Навчально-науковий центр інформаційних технологій, Лапін А.В., Черепанська І.Ю., Ніколюк О.М.).
Конкурсний відбір є прозорим, проводиться у терміни та у відповідності до вимог, встановлених законодавством.
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Ключовим фактором конкурсного відбору є спроможність забезпечити якісне викладання відповідної освітньої
компоненти. За результатами конкурсного відбору з НПП укладаються трудові договори на відповідні терміни.

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

Поліський національний університет, зокрема кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем, залучає
представників роботодавців до реалізації освітнього процесу та формування професійних якостей у здобувачів вищої
освіти. Під час спілкування із роботодавцями підтверджено їх участь у обговореннях проектів ОП. Роботодавці
залучаються до процесу перегляду освітніх програм, навчальних планів, зокрема у дискусіях відносно оптимальної
кількості академічних годин у розрізі лекційних, лабораторних, практичних та інших видів занять для кожної
освітньої компоненти (Протокол засідання кафедри № 11 від 14.03.2019 р. наведено у додаткових документах в
системі), наданні бази для проходженні виробничої та переддипломної практики (наведено у додаткових
документах в системі). При інтерв'юванні партнери ОПП висловили бажання співпрацювати з даним ЗВО для
запровадження дуальної освіти, подальшого вдосконалення ОПП та прийняття на роботу здобувачів.

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

У ЗВО налагоджена практика залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів в галузі,
представників роботодавців. Рroject-manager Влад Тишківський(ТОВ “IT Specialist”) поділився зі здобувачами
досвідом управління та реалізації проєктів інформаційних технологій. Головний інженер ТОВ «ТОТКОМ» Сергій
Веретюк надавав рекомендації, як створити дієву бізнес-модель проєкту інформаційних технологій
(https://cutt.ly/Vxzvq5H ). Лекції від практиків проходять у проміжках, між дистанційним навчанням, коли студенти
виходять на очні заняття (Ментор проєктів лабораторії інжинірингової школи Noosphere Ольга Ніколюк
розповідала про помилки, які можуть виникнути під час реалізації стартап проєктів (https://cutt.ly/rxtZEQo )). Ольга
Степаненко (ТОВ “ВКФ ІЕБ_КОМ”) брала на стажування трьох студентів ОП “Комп’ютерні науки” у м. Рівне.
Кафедра співпрацює з регіональним космічним центром “Полісся”, який надає свою матеріальну базу для
проведення дослідів та проєктів, а також представники центру проводять лекції для студентів. У лабораторії
Noosphere студенти 4 курсу створюють стартап-проєкти під керівництвом Молодецької К.В., наприклад Moon mirror
(Українець, Щербатюк, Варук), Інтерактивна Пісочниця, Голографічна призма, які також будуть виставлені як
експонати у двох планетаріях країни - у Житомирі та Дніпрі. Для студентів проводяться зустрічі із експертами із-за
кордону. Так 22 грудня 2020 р. на території НУ була зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської
Республіки в Україні КаімоКуускою) (https://cutt.ly/NxtCgMq ), на якій здобувачі мали змогу ознайомитися з
досвідом Естонської Республіки у сфері діджиталізації та ІТ-технологій.

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

Підвищення кваліфікації у ЗВО регламентується Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівниківуніверситету (https://cutt.ly/QkYPWJK), Положенням про преміювання працівників
(https://cutt.ly/QkYAsCc ). Університетський навчально-наукового центру забезпечення якості освіти (керівник
Степаненко Наталія Іванівна, яка була присутня на онлайн-зустрічі), здійснює постійний моніторинг та планування
підвищення кваліфікації викладачів Університету. Викладачі, задіяні в реалізації освітньої програми, співпрацюють
з українськими та закордонними організаціями з метою власного професійного розвитку, беруть участь в семінарах,
заходах, стажуваннях у межах країни та закордоном. Під час зустрічі з академічним персоналом було з'ясовано, що
багато викладачів володіють іноземною мовою (англійською та польською), мають відповідні сертифікати та
проводять заняття з іноземними студентами англійською мовою. Усі НПП, що задіяні для реалізації освітньої
програми мають свідоцтва або сертифікати про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років. НПП зазначили,
що дійсно в університеті започаткована система преміювання за публікації у виданнях, що реферуються у Scopus або
WoS,у випадках присудження наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, за отримані патенти.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Наявність ряду нормативних документів (Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Ixt7MJj ),
Колективного договору(https://cutt.ly/4xt5GaC ), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти(https://cutt.ly/7xt5Qge ), Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/QkYAsCc ), Положення
пронагороди та почесні звання (https://cutt.ly/JkYAvhI ) свідчить про бажання ЗВО стимулювати розвиток
викладацької майстерності. В університеті започаткована система преміювання за публікації у виданнях, що
реферуються у Scopus або WoS, у випадках присудження наукового ступеня кандидата наук, доктора наук, за
отримані патенти. Під час спілкування з викладачами кафедри експертна група з'ясувала, що практика
матеріального заохочення існує і враховує їх здобутки.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами за даною ОП є склад кафедри, який розвивається та активно займається наукою та постійно
підвищує кваліфікацію. Багато молодих професорів, які прагнуть навчити здобувачів практичним навичкам,
створюючи разом з ними стартапи та залученням до наукової роботи. Роботодавці залучаються у повній мірі, з ТОВ
“Наталка”, ПП “ЕлЕсТі” навіть уже підписаний договір щодо дуальної форми навчання. Під час зустрічей
представники роботодавців підтвердили свою участь у залученні до освітнього процесу та оцінили високий рівень
підготовки здобувачів викладачами кафедри. Система заохочень до наукової діяльності у ЗВО розвинена, тож за свої
здобутки НПП отримують винагороди.

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

Слабких сторін за даним критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП повністю відповідає критерію щодо наявності сильного кадрового потенціалу та ресурсу роботодавців, які
роблять максимум для розвитку даної спеціальності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Поліський національний університет має 10 навчальних корпусів, 8 гуртожитків, спортивний комплекс, 4 їдальні, 5
буфетів, 2 кафе та психологічний центр. Діє електронна бібліотека (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), якою здобувачі
вищої освіти користуються частіше. Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими виданнями. Бібліотека
університету нараховує наукову, навчальну та культурну діяльність університету, в структурі якої працює 2
абонементи та 4 читальні зали на 260 робочих місць. Наукова бібліотека надає швидкий та зручний доступ до
інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Загальний фонд складає понад 464 тис. примірників
та 100 найменувань періодичних видань. Діє електронна бібліотека (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), якою здобувачі
вищої освіти користуються частіше. Студенти даної ОП займаються у бібліотеці та регулярно беруть наукові
посібники для використання у своїх наукових роботах та підготовки до виступів на конференціях. Фінансові ресурси
дозволяють забезпечити задовільне оновлення матеріально-технічної бази, дотримання сучасних вимог супроводу
освітнього процесу, оновлення лабораторного обладнання (комп’ютери INTEL Core™ i9 1090, RAM DDR4 64Gb, SSD
256Gb, HDD 1Tb, ASUS GeForce GTX 1660 SUPER). Для проведення досліджень, підготовки практичної частини
дослідницьких робіт для здобувачів вищої освіти з ІТ спеціальностей розвивається інноваційна інфраструктура 3
навчальними лабораторіями (комп’ютерної техніки та комунікацій, геоінформаційних технологій та обробки даних
ДЗЗ), 5 навчальними та 1 лекційною аудиторіями з необхідним програмним забезпеченням. «Інжинірінгова
лабораторія «Ноосфера»» (https://noosphereengineering.com/) та навчально-науковий центр інтелектуальної
власності, інноватики та управління проєктами також має сучасну комп’ютерну техніку (6 одиниць). Загалом в ПНУ,
як і в Інжиніринговій школі, використовується відкрите та ліцензійне ПЗ (Windows 10, Microsoft Office 2019,
MathCad, Cisco Packet Tracer, My SQL та ін.), так і для науково-дослідної діяльності (R, Stata, Python, ArcGIS Pro).
Навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечує досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Під час акредитаційної експертизи експертна група встановила, що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
інфраструктури (бібліотека, спортивні об’єкти, інші допоміжні об’єкти) та інформаційних ресурсів університету,
необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах освітньої програми є безоплатним. Усі
необхідні навчальні та нормативні матеріали знаходяться у вільному та безкоштовному доступі для здобувачів
вищої освіти та співробітників університету. Зона WI-FI охоплює територію читальної зали бібліотеки та за її
межами, доступ до мережі є у гуртожитку. Кожна кафедра має WI-FI роутер, що дозволяє здобувачам вищої освіти
та НПП мати безперешкодний доступ до мережі Інтернет та до всіх необхідних ресурсів. Використовуються службові
сервіси у вигляді корпоративних інструментів на платформі Moodle (корпоративна пошта, групові розсилки
сповіщення, хмарні технології зберігання файлів, форми опитування, інші інструменти корпоративного пакету). Під
час дистанційного навчання заняття проводяться через систему Google Classroom, Moodle, Zoom. Кожен здобувач
освіти має свій кабінет через який взаємодіє з викладачами. За даною ОП проводяться щосеместрово опитування та
анкетування для врахування думки та пропозицій студентів. Результати обговорюються на засіданнях кафедри
(протокол №10 від 2 березня 2021 р., протокол №10 від 28 лютого 2019 р.,наведено у додаткових документах в
системі).

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

Під час акредитаційної експертизи експертна група встановила, що органи студентського самоврядування
(Студентська рада та Первинна профспілкова організація студентів) спільно з керівництвом університету працюють
над створенням комфортного освітнього середовища. Опитування серед здобувачів вищої освіти на ОП щодо їхніх
потреб та інтересів для врахування їх думок при створенні освітнього середовища враховуються при обговоренні на
Вчених радах, засіданнях кафедр, ректоратах. На базі ЗВО створено психологічний центр “In Vivo”
(https://bit.ly/3f7Op07), який проводить групові та індивідуальні сесії зі здобувачами та викладачами за їх запитами.
Кожен студент та викладач може звернутися до спеціалістів центру по психологічну допомогу, розповіла директор
центру - Журавльова Лариса Петрівна. Студенти, особливо під час дистанційного навчання та минулорічного
карантину дуже часто стали звертатися по допомогу, тому консультування проходило і в онлайн режимі. Для
створення безпечних умов освітнього процесу університет наймає спеціалізовану службу охорони
(https://bit.ly/39qE4cj). Для запобігання розповсюдженню COVID-19 в університеті вжито необхідних
протиепідемічних заходів (https://bit.ly/3ptM8P0). Для підтримки здорового способу життя функціонують спортивні
майданчики та секції - баскетбол, футбол, волейбол, бадмінтон, легка атлетика, бокс, боротьба, гирьовий спорт,
армреслінг, настільний теніс, пауерліфтінг - https://bit.ly/3adZfza. Первинна профспілкова організація студентів
займається вирішенням соціальних питань, матеріальної підтримки студентів, організацією виїздів на природу та
екскурсій. Проте за даною ОП студенти до ППОС не входять. Вважаємо, що освітнє середовище є безпечним та
задовольняє потреби здобувачів.

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

В академії запроваджена політика підтримки академічних груп кураторами, тобто в разі виникнення будь-яких
питань - здобувачі знають до кого треба звертатися. Деканат забезпечує оперативне вирішення питань з організації
освітнього процесу, методичної, наукової (науково-дослідної, науково технічної, мистецької), сприяє організації,
виховної і профорієнтаційної роботи здобувачів вищої освіти. Консультаційна підтримка відбувається через
інформаційний відділ студентського парламенту, психологічну службу (https://bit.ly/3f7Op07) та “скриньку довіри”,
якою користуються всі здобувачі освіти. Університетські корпуси та гуртожиток обладнані безкоштовною мережею
WiFi. На початку семестру викладачі розповідають про всі терміни та методи оцінювання та контролю знань за
своєю дисципліною. Доступ до всіх навчальних матеріалів здобувачу надаються через особистий кабінет у Moodle.
Функціонує бібліотека з великим електронним репозитарієм та читальними залами. На кафедрі фізичного
виховання створені спортивні секції. Також функціонують колективи реалізації творчих здібностей та відкритті
молодих талантів: народний аматорський духовий оркестр та ансамбль барабанщиць, народний аматорський
студентський хор, народний аматорський театральний колектив, народний аматорський танцювальний колектив,
гурток естрадного співу, естрадно-джазовий ансамбль – https://bit.ly/2KznFYU. Щосеместрово проводяться
опитування на кафедрі та загальноуніверситетські щодо якості викладання, задоволенням освітньою програмою,
викладачами. Соціальна підтримка реалізується через надання соціальних стипендій визначеним категоріям
студентів, надання матеріальної допомоги профкомом у різних сімейних ситуаціях, за зверненнями студентів.

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

За даною ОП начаються три студента з особливими освітніми потребами. Заклад освіти має чітко розроблене
Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(https://cutt.ly/nf3RpX7). Корпуси, в яких навчаються студенти, обладнані ліфтами та пандусами, існує практика
оформлення індивідуального графіку навчання. Для маломобільних студентів є можливість супроводу. Для
розвитку осіб з особливими освітніми потребами на базі ПНУ є спеціальні заняття та змагання
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(https://bit.ly/37tf4QV ). На даний час студенти також представляють університет на обласному, всеукраїнському та
національному рівнях.

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

Експертна група під час виїзної експертизи перевірила процедури вирішення конфліктних ситуацій. Політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією) регламентує Положенням про запобігання та врегулювання випадків пов’язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням
(https://bit.ly/3nqmEkJ). На зустрічі зі здобувачами вищої освіти ОП “Комп’ютерні науки” ми переконалися. що
студенти ознайомлені з положенням та знають що робити, при виникненні такої ситуації. Студенти, у випадках
конфліктних ситуацій, можуть написати своє звернення на сайті у скриньку довіри та звернутися до органу
студентського самоврядування. Про шляхи повідомлення про порушення розповідають на кураторських годинах та
на лекціях від запрошених гостей. На початку кожного навчального року науково-педагогічний склад та
співробітники університету інформуються про недопустимість проявів корупції, з метою запобігання та виявлення
корупції Під час провадження освітньої діяльності за даною ОП повідомлень про випадки конфліктних ситуацій
(включаючи пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не надходило.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами є матеріальна база університету: сучасні комп’ютери, новітні лабораторії, до яких доступ
мають всі студенти університету, велика електронна бібліотека та репозиторій. Експертна група відзначає
розроблену спеціальну програму для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, та проведення
змагань на території навчального закладу. Наявність власного психологічного центру, до якого на безоплатній
основі можуть звернутися усі здобувачі та викладачі.

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

На зустрічі зі студентським самоврядуванням було виявлено, що студентському парламенту не надаються у повній
мірі кошти ОСС. А ППОС надає кошти самоврядування на призи та малі витрати. А за законом такі дії заборонені,
адже це входить в матеріальну підтримку здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Суттєвих недоліків за Критерієм 7 не виявлено, слабкі сторони суттєво не впливають на загальну оцінку за даним
критерієм, адже діяльність профкому є загальноуніверситетською, і знижувати оцінку освітній програмі через це -
не є доцільним, враховуючи й те, що студенти спеціальності “Комп'ютерні науки” не долучені до діяльності
студ.профкому. Тому експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 7 за рівнем В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Усі процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду регламентуються Положенням
про порядок моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному агроекологічному
університеті (https://cutt.ly/Txtf4sG). Також в університеті з 2020 року функціонує навчально-науковий центр
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забезпечення якості освіти під керівництвом Степаненко Н., діяльність якого регламентується Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/mkbm). Під час фокус-зустрічей із Степаненко Н.
було визначено, що центр активно розвивається, створює ряд Положень, які необхідні для його якісної роботи
(Положення про опитування тощо). Саме зараз процедура розроблення ОП полягає в наступному: проводиться
вивчення ринку праці, обґрунтування необхідності створення ОП, безпосередньо створення ОП, яка виноситься на
Вчену раду і затверджується. Перегляд освітньої програми проводиться мінімум раз на рік і цей перегляд ініціює
гарант ОП. За потреби перегляд може проводитись частіше (вихід стандарту, звернення стейкґолдерів тощо). Під
час перегляду проводиться ревізія компетентностей, програмних результатів навчання, наповнення ОК, кадрове
забезпечення. ОП, що акредитується переглядалась кілька разів: - у 2017 році в ОП було збільшено кількість
вибіркових дисциплін, зокрема: «Математичне програмування», «Інтелектуальна власність», «Тестування
програмного забезпечення», «Інформаційно-космічні технології», «Системи підтримки прийняття рішень»,
«Розробка JavaScript-застосунків» (за пропозицією гаранта ОП, здобувачів вищої освіти, викладачів випускової та
інших кафедр університету); - у 2019 році ОК «Технології захисту інформації» циклу професійної підготовки в
частині обов'язкових компонент було замінено на ОК «Основи кібербезпеки», а також розширено перелік
вибіркових компонент циклу професійної підготовки: «Комп'ютерна лінгвістика», «Основи дистанційного
зондування Землі», «Геоінформаційні системи», «Розробка мобільних застосунків»; - у 2020 році в зв'язку із
виходом стандарту ВО було внесено зміни стосовно програмних компетентностей і результатів навчання, переліку
освітніх компонент та структурно-логічної схеми освітнього процесу.

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.

На сайті університету є Положення про студентське самоврядування (https://cutt.ly/Ibi1CCH), яке регламентує
залучення студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. Під час фокус-
зустрічей із керівником навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н. було визначено, що
результати анкетування здобувачів враховуються під час перегляду ОП. Під час фокус-зустрічей із здобувачами було
визначено, що вони зверталися з пропозицією посилити вивчення іноземної мови та їхня пропозиція була
врахована під час перегляду ОП. Під час фокус-зустрічей із представниками студентського самоврядування було
визначено, що в університеті є дієвий механізм впливу здобувачів через органи студентського самоврядування на
внесення змін до ОП, який полягає в тому, що студенти можуть звертатися до студентського самоврядування із
відповідними пропозиціями та студентське самоврядування вносить ці пропозиції на подальших розгляд. На ОП,
що акредитується, такий механізм ще не був застосований на практиці, але на інших ОП він вже працює, що
підтверджено на фокус-зустрічах. В звіті із самооцінювання наведено результати опитування здобувачів
(http://surl.li/nutn, http://surl.li/nutn), що свідчать про високий рівень задоволення ОП у 2019 та 2020 роках.
Результати опитувань було обговорено на засіданнях кафедри (докази долучені як додаткові документи до системи).

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

Залучення роботодавців до перегляду ОП відбувається шляхом урахування їх пропозицій щодо створення та
удосконалення ОК. Такі пропозиції обговорюються на засіданні кафедри та враховуються під час перегляду ОП.
Серед реальних ситуацій використання на засіданні кафедри 11 березня 2020 року, протокол №8 (є в долучених до
системи документах) було розглянуто пропозиції начальнику відділу забезпечення економічного сектору
Інноваційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного
космічного агентства України С. Сластіна щодо додавання вибіркового компонента Обробка геопросторових даних;
керівник проєктів ТОВ «ІТ Specialist» В. Тишківський наголосив на необхідності введення ОП таких вибіркових
компонент як Цифрова економіка та Інформаційні системи в економіці.

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

На даний час ОП, що акредитується не має випускників, але під час фокус-зустрічей із керівництвом університету
було визначено, що вони підтримують зв’язок із випускниками інших ОП, в плани входить створення асоціації
випускників. Зараз на сайті ЗВО є інформація щодо випускників університету (https://cutt.ly/Zvh6LXW), на кафедрі
також планується створення бази випускників, в якій будуть міститися їх контактні дані та відомості про
працевлаштування.

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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Під час фокус-зустрічей було визначено, що навчально-науковий центр забезпечення якості освіти використовує
результати анкетувань студентів як один з методів виявлення недоліків в ОП та освітній діяльності з реалізації ОП.
Під час останнього перегляду ОП, що акредитується було виявлено ряд недоліків: недостатній рівень вивчення
іноземної мови професійного спрямування (за результатами звернень студентів), недосконалість системи перевірки
робіт на наявність академічного плагіату, обмеженість системи забезпечення процесу вільного вибору навчальних
дисциплін, неукомплектованість кадрового складу для вивчення нових освітніх компонентів циклу професійної
підготовки. Всі виявлені недоліки було усунено при вдосконалені ОП шляхом додавання нових ОК,
започаткуванням роботи сервісі перевірки на плагіат (https://cutt.ly/Jxnuayx), додано каталог вибіркових дисциплін
та експлікацій до них (https://cutt.ly/wxQV2Xm, https://cutt.ly/WxQBrWd), поповнено штат кафедри новими
викладачами. Під час фокус-зустрічей із керівником навчально-наукового центру забезпечення якості освіти
Степаненко Н. було визначено, що в університеті минулого року були спроби створення Ради з якості, метою якої є
саме аналіз усунення недоліків в ОП під час їхнього перезатвердження та багато ОП пройшли етап роботи із такою
Радою. ЕГ вважає, що плани навчально-наукового центру забезпечення якості освіти в цьому напрямі є такими, що
сприятимуть розвитку системи якості всього університету.

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

Під час фокус-зустрічі із керівництвом ЗВО ЕГ дізналась, що за останній рік в Поліському національному
університеті було більше 20 акредитаційних експертиз та визначено серйозне ставлення керівництва та персоналу
до виявлених недоліків. На фокус-зустрічі із керівником навчально-наукового центру забезпечення якості освіти
було визначено, що серед рекомендацій були підвищення публічності та більш відкритий коннект із
стейкґолдерами. Для покращення ситуації в цьому напрямку було повністю створено новий сайт університету (який
ще працює в бета-режимі, але вже проводиться активне його наповнення), на сайті передбачається інтерактивний
зв’язок із усіма стейкґолдерами.

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

Під час спілкування із викладачами ОП та керівником навчально-наукового центру забезпечення якості освіти було
визначено, що культура якості в академічній спільності формується через мотивацію та інформування. Академічна
спільнота університету сприймає студентів як партнерів, що допомагає формуванню їх взаємин та забезпечує
розвиток ОП. В університеті проводяться тренінги за стандартами якості, тренінги у соціальних мережах,
університет залучає НПП до тренінгів Національного агентства із забезпечення якості освіти та тренінгів, що
проводяться на базі інших університетів. Участь НПП є добровільною, але при цьому досить активною, що також
сприяє формуванню культури якості в академічній спільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Всі розроблені в університеті процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП
реально працюють, навчально-науковий центр забезпечення якості освіти хоч і створений нещодавно має амбітні
перспективи розвитку. Результати попередніх акредитацій враховуються під час перезатвердження ОП. Роботодавці
активно залучені до перегляду ОП.

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

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, за твердженням його керівника, не проводить власних
опитувань здобувачів, викладачів та роботодавців, ЕГ рекомендує впровадити такі опитування. Бажано активніше
залучати студентів при перегляді ОП, особливо через органи студентського самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП відповідає вимогам критерію 8 із незначними недоліками, які можна пояснити тим, що навчально-науковий
центр забезпечення якості освіти створений нещодавно та під час фокус-зустрічами із керівником цього відділу ЕГ
впевнилася, що найближчим часом цей недолік буде усунуто.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

оступність до нормативно-правових актів, що діють у ЖНАЕУ та регулюють обов’язки учасників освітнього процесу,
забезпечується шляхом їх розміщенням у відкритому доступі на вебсайті ЗВО: у розділі “Публічна інформація”
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya/ (а саме: Положення про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ (https://is.gd/fWf1Z8), Колективний договір (https://is.gd/dKH0Y2), Правила внутрішнього розпорядку
(https://is.gd/FWlNwt), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
(https://is.gd/iLULsu), Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
(https://is.gd/dK6rJD), та ін. За результатами аналізу основних документів та інтерв’ю фокус-груп (здобувачі вищої
освіти, представники студентського самоврядування, науково-педагогічні працівники) можна зробити висновок про
наявність визначених правил та процедур, що регламентують права та обов’язки учасників освітнього процесу.
Правила та процедури є зрозумілими, чітким, доступними. Проте ЕГ відмічає, що у наявному Положення про
порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті (https://is.gd/vYfGTo) процедура є
зарегульованою – визнання результатів неформальної освіти здійснюється через складання іспиту в комісії, що в
цілому мало відрізняється від дострокового складання дисципліни.

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

У ЗВО створені належні умови та реалізовано механізм оприлюднення проєктів ОП та отримання пропозицій
зацікавлених осіб (у розділі «Публічна інформація/Громадське обговорення» -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%
9E%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%9D_2020.pdf). Під час інтерв’ювання різних фокус-груп стейкхолдерів ЕГ
з’ясовано, що пропозицій та зауваження щодо даної ОП (та всіх інших проєктів, що розміщено на сайті) надходять у
письмовому вигляді на пошту znau_dilovod@i.ua Крім, того роботодавці також підкреслили, що надавали свої
пропозиції які були враховані, на підтвердження чого навели приклади. Експертна група окремо відзначає
позитивні відгуки про ОП та кооперацію з гарантом ОП.

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

Освітня програма, її опис, зміст, цілі, очікувані результати оприлюднено на сайті кафедри
http://www.ktims.znau.edu.ua/ua/info-education/opp . Точність та достовірність інформації про ОП забезпечується
формою її оприлюднення: сканкопія оригіналу документа з усіма його реквізитами. Окремо експертна група
відзначає наявність у вільному доступі силабусів освітніх компонентів ОП http://www.ktims.znau.edu.ua/ua/info-
education/sulabysu та робочих програм дисциплін http://www.ktims.znau.edu.ua/ua/info-education/robochi-prohramy.
Таким чином, можна зробити висновок, що ЖНАЕУ належним чином оприлюднює інформацію про освітню
програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін ОП можна віднести чітко визначено і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, а також доступність до них під час реалізації ОП; на веб-сайті кафедри
комп’ютерних технологій і моделювання систем наявна точна та достовірна інформація про ОП; забезпечено
прозорість та публічність основних документів і процедур, що регулюють освітній процес за ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Відсутнє публічне розміщення пропозицій та зауважень від роботодавців та здобувачів освіти щодо удосконалення
ОП. Експертною групою рекомендовано оприлюднити не тільки проєкти ОП на веб-сайті але і таблицю із наданими
пропозиціями та зауваженнями стейкхолдерів після їх громадського обговорення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має певний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями критерію 9. Інформацію
на веб-сайті ЗВО подано коректно та у повному обсязі. Надані в звіті про самооцінювання ЖНАЕУ посилання на веб-
ресурси є коректними. Враховуючи сильні сторони ОП та позитивні практики, певну узгодженість за підкритеріями,
а також різну вагомість окремих підкритеріїв, експертна група дійшла висновку, що ОП “Комп’ютерні науки” та
освітня діяльність ЖНАЕУ за цією програмою відповідають рівню В за Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою A

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Перова Ірина Геннадіївна

Члени експертної групи

Іларіонов Олег Євгенович

Волчанова Анна Олегівна
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