
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Житомирський національний агроекологічний університет

Освітня програма 37259 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

24.09.2020 р. Справа № 0896/АС-20

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

Роман Василишин – головуючий,

Василь Лопушняк,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Іванова Ірина Євгенівна,

Пастухов Валерій Іванович,

Сатарова Тетяна Миколаївна,

Тарасюк Сергій Іванович,

за участі запрошених осіб:

відсутні,

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

Назва ЗВО Житомирський національний агроекологічний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37259

Назва ОП Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 9, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

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

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма має на меті підготовку докторів філософії з технології виробництва та переробки продукції
тваринництва, здатних розробляти інноваційні підходи до вирішення актуальних проблем галузі тваринництва, що
повністю відповідає місії та завданням ЖНАЕУ

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

Встановлено, що представники зацікавлених сторін приймають участь у розробці окремих елементів ОНП
"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" та виражають готовність до її подальшого
вдосконалення.

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

При визначенні цілей ОНП "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" та програмних результатів
навчання виходять із сучасних тенденцій розвитку галузі тваринництва із врахуванням регіональних особливостей та
потреб місцевого ринку праці. При розробці окремих елементів ОНП використовують досвід зарубіжних навчальних
програм, в першу чергу набутий в процесі закордонного стажування.

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

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

Програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для дев'ятого
кваліфікаційного рівня.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Наявна ОНП на 2020 рік затверджена Вченою радою університету . Обсяг освітньої складової в ній становить 60
кредитів ЄКТС і для дисциплін вільного вибору передбачено – 16 кредитів, що становить 27 % від загальної кількості
кредитів ЄКТС.

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

ОНП сформована згідно вимог, має чітку структуру. Робочі програми дисциплін містять повний перелік цілей та ПРН,
які досягаються у рамках вивчення конкретних обов’язкових (http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/m
about-rgtb) та вибіркових (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura) освітніх компонент. Дисципліни
вільного вибору аспірантів відповідають тематиці їх досліджень.

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

ОНП відповідає спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20
«Аграрні науки та продовольство». ОК і ВК охоплюють основні напрями спеціальності 204, забезпечують формування
у здобувачів необхідних професійних знань, умінь і навичок для вирішення наукових проблем у галузі аграрних наук.

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

Індивідуальні навчальні плани здобувачів містять як обов’язкові дисципліни, так і дисципліни вільного вибору.
Здобувачі виявили обізнаність щодо процедури вибору та переліку дисциплін, змогли обґрунтувати власний вибір тієї
чи іншої дисципліни. Студенти практично не використовують можливості вибирати дисципліни з інших ОП,
пояснюючи, що орієнтовані передусім на професійну підготовку.

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

Згідно ОНП і НП передбачається практика , яка становить 4 кредити. Практична підготовка здобувачів здійснюється
у лабораторіях і комп’ютерних класах, у філіях кафедр на базі аграрних підприємств Житомирської області (ПАФ
«Єрчики», ДП ДГ «Нова Перемога», ТОВ «Івниця», ТОВ «Українська генетична компанія») та освітньо-наукових
установ за відповідними договорами.

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

Набуття знань і навичок soft skills в ОНП реалізується у рамках таких дисциплін як "Філософія науки", "Фахова
іноземна мова", "Педагогіка і психологія вищої школи", і "Організація та презентація наукових досліджень"

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

Стандарт третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» відсутній. Зміст ОНП відповідає вимогам НРК для рівня доктора філософії, про що наявне
переконливе обґрунтування у відомостях самооцінювання.

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

Обсяг ОНП та її окремих компонентів відповідає фактичному навантаженню аспірантів.

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

Навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 204 «Технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва» в ЖНАЕУ не передбачено.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання за ОНП оприлюднено на офіційному сайті ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/mnauka/aspirantura-ta-doktorantura). Правила прийому чіткі і зрозумілі, не мають ознак
дискримінації, містять вичерпну інформацію щодо необхідних документів для вступу, вступних іспитів тощо.
Конкурсний відбір на навчання за ОНП здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності (в обсязі
програми вищої освіти магістра зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»),
іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2, та презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. У випадку
вступу до аспірантури з іншої спеціальності вступники мають скласти додаткове вступне випробування у формі іспиту
зі спеціальності.

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

Правила прийому до аспірантури відповідають рівню компетентностей, необхідних для того, щоб розпочати навчання
за ОНП. У більшості випадків вступниками на ОНП є випускники ЖНАЕУ.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, здійснюється відповідно до «Положення про
порядок перезарахування результатів навчання» .

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

Умови для визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в ЖНАЕУ регламентуються
«Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті».

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми навчання і викладання за ОНП загалом сприяють заявленим в ОНП цілям та ПРН, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Студентам забезпечується вибірковість дисциплін,
наукової тематики для досліджень, місць для проходження практики та ін. У ЗВО серед здобувачів та викладачів
підтримується культура свободи слова, творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень
та використання їх результатів.

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

На веб-сайті університету (рубрика «Аспірантура і докторантура») розміщено розклад, графік сесії, каталог і
експлікації вибіркових дисциплін, на веб-сторінці технологічного факультету а також на платформі Moodle – робочі
програми обов’язкових дисциплін. Мають місце усні інформування викладачами на першому занятті з кожної
дисципліни стосовно структури, змісту курсу, форми і критеріїв оцінювання. ЗВО забезпечує безоплатний доступ
викладачів і здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів, необхідних для навчання.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми
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Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП відбувається шляхом залученням аспірантів до наукової
діяльності у рамках роботи наукового товариства студентів та аспірантів та до виконання ініціативних науково-
дослідних робіт, які виконуються на кафедрах технологічного факультету. Рада молодих вчених університету
систематично інформує про наукові заходи, що проводяться в університеті або за його межами. Щорічно із
залученням роботодавців проводяться майстер-класи з освоєння сучасних методів досліджень , автоматизованих
систем управління у тваринництві та ін.

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

Робочі програми дисциплін оновлюються перед початком кожного навчального року.НПП використовують в
освітньому процесі також свій власний дослідницький досвід, набутий під час виконання дослідницьких проєктів,
реалізації угод з партнерськими науково-дослідними установами, участі в наукових конференціях різного рівня,
підготовки наукових публікацій.

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

Інтеграцію університету до світового науково-освітнього простору здійснює відділ міжнародного співробітництва.
Університет має угоди про міжнародне академічне співробітництво, планує розвивати існуючі та напрацьовувати нові
партнерства, що зазначалося у фокус-групах з керівництвом та представниками структурних підрозділів ЗВО.
Викладачі та здобувачі мають повноцінний доступ до наукометричних баз даних Scopus та WoS, а також до
загальнодоступних баз даних ResearchGate, Publons, GoogleScholar та ін. Викладачі беруть участь у закордонних
стажуваннях та підвищеннях кваліфікації у рамках міжнародних проєктів.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими, дають можливість встановити
досягнення аспірантами результатів навчання.

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

Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» третього рівня вищої освіти МОН України відсутній. Атестація здійснюється у формі публічного
захисту дисертації.

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

Правила проведення контрольних заходів є чіткими. зрозумілими та доступними для аспірантів. Конфліктні ситуації
під час навчання відсутні.

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

У ЖНАЕУ політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначено чітко і зрозуміло. Всі
друковані (в тому числі електронні) роботи викладачів та студентів перевіряються на плагіат.

Критерій 6. Людські ресурси
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Викладачі за ОНП 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" характеризуються високими
професійними якостями. Наукові керівники аспірантів є докторами с.-г. наук, кваліфікованими дослідниками, які
активно займаються науковою діяльністю.

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

Конкурсний відбір викладачів у ЖНАЕУ здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науковопедагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ».

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

Основним роботодавцем для випускників ОНП є ЖНАЕУ. Стратегічними партнерами ЖНАЕУ, що залучені до
реалізації освітнього процесу на технологічному факультеті, є ПАФ «Єрчики», ТОВ «Українська генетична компанія»,
Інститут сільського господарства Полісся НААН.

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

До аудиторних занять аспірантів залучають практиків із передових регіональних підприємств, що займаються
впровадженням сучасних методів ведення тваринницької галузі, шляхом проведення відкритих проблемних лекцій,
семінарів, круглих столів, майстер-класів та консультування.

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

Діяльність з професійного розвитку викладачів у ЖНАЕУ регламентується «Положенням про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» . Науково- педагогічні працівники , задіяні на ОНП
"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", проходять стажування або підвищення кваліфікації не
рідше одного разу на пʼять років. Досвід проходження закордонних стажувань наразі є обмеженим.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

У ЖНАЕУ діє система матеріального та морального заохочення за заслуги у навчальній, науковій, інноваційній,
організаційно-адміністративній, громадській та виховній роботі, а також значний особистий внесок у розвиток
університету. Аспіранти , їх наукові керівники та адміністрація технологічного факультету преміюються за
опублікування статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а також патентів на
винахід та корисну модель.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Матеріально-технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОНП, Досягнення визначених ОНП цілей та
програмних результатів навчання забезпечується діяльністю сертифікованої вимірювальної лабораторії навчально-
наукового центру екології та охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ, лабораторій факультетів технологічного та
ветеринарної медицини, комп’ютерного класу, навчальної пасіки. Також, згідно з наявними угодами, наукові
дослідження здобувачі СВО «Доктор філософії» проводять на базі науководослідних установ (Інститут сільського
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господарства Полісся НААН, Інститут кормів та сільського господарства НААН), тваринницьких підприємств різних
форм власності, обласних лабораторій. Всі дисципліни мають належне навчально-методичне забезпечення, яке
представлено як у друкованій формі, так і розміщено на платформі Moodle. У ЗВО функціонує наукова бібліотека,
наповнення фондів якої (наявність методичних матеріалів, підручників,посібників та довідників, наукових
періодичних видань) відповідає потребам ОНП. Аспіранти та їх наукові керівники, інші учасники освітнього процесу
мають вільний доступ як до ресурсів бібліотеки, так і до репозитарію,науково-метричних баз Scopus та Web of Science.

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

Викладачі та здобувачі вищої освіти вільно і безоплатно користуються навчально-науковими лабораторіями ЖНАЕУ,
а також інформаційними ресурсами бібліотеки та науково-інформаційними джерелами університету . Безоплатно
здійснюється перевірка наукових робіт студентів, аспірантів та НПП на наявність плагіату спеціалізованим сервісом
Unicheck.

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

Освітнє середовище ЖНАЕУ є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти і уможливлює задоволення їх
потреб та інтересів.

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

Всебічну освітню, організаційну, інформаційну та консультативну підтримку аспіранти можуть одержати від наукових
керівників, гаранта ОНП, завідувачів випускових кафедр, завідувача відділу аспірантури та докторантури, викладачів,
співробітників бібліотеки. Створенню сприятливих умов для науково-дослідної роботи аспірантів, забезпеченню
інформаційної та консультативної підтримки молодих вчених сприяє діяльність Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених.

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

У ЖНАЕУ створено належні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Ця
діяльність регламентується «Положенням про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».
Навчальні корпуси Університету облаштовані спеціальними ліфтами, пандусами на вході, адаптованими меблями
тощо. Розклад занять формується з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами та допомагає їм бути
досить мобільними під час пересування між аудиторіями. Створено можливості навчання за індивідуальним графіком
і дистанційно через платформу Moodle. Наразі на ОНП, що акредитується, не навчаються особи з особливими
освітніми потребами.

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

У ЖНАЕУ розроблено та розміщено на офіційному сайті «Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями у ЖНАЕУ».

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

В університеті порядок реалізації ОП визначається «Положенням про організацію освітнього процесу», а процес
моніторингу та періодичного перегляду ОНП регламентується «Положенням про моніторинг освітньої програми»

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми
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Представники студентського самоврядування технологічного факультету і університету долучаються до процесу
розгляду ОП на засіданнях вчених рад факультету і університету . Аспіранти мають змогу висловити свої побажання
стосовно змісту ОНП на засіданнях випускових кафедр.

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

Роботодавці, зокрема фахівці ТОВ «Українська генетична компанія» та Інституту сільського господарства Полісся
НААН України, постійно співпрацюють з науковцями ЗВО, долучаються до процесу розгляду ОП на засіданнях
випускових кафедр і мають змогу внести свої пропозиції щодо їх змісту.

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

Більшість випускників аспірантури минулих років за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» які захистили дисертації залишилися працювати в університеті.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті діє відповідно до «Положення про внутрішню
систему забезпечення якості вищої освіти» .

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

Акредитація освітньо-наукової програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» за третім
ступенем вищої освіти проводиться вперше.

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

В академічній спільноті ЖНАЕУ сформована і постійно удосконалюється культура якості освіти, яка сприяє
постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу в ЖНАЕУ регулюються Статутом Університету, Положенням про
організацію освітнього процесу, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, а також
низкою інших положень, які розміщено на веб-сайті ЗВО у вільному доступі в рубриці «Публічна інформація» .

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

Проєкти усіх ОП, які реалізуються в ЖНАЕУ, розміщено на веб-сайті університету в розділі «Публічна інформація»
під рубрикою «Громадське обговорення». В цій рубриці зазначено також поштову та електронну адреси, за якими
можна надіслати свої побажання і зауваження до змісту ОП

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

Інформація щодо ОНП, наведена на офіційному веб-сайті, є доступною, коректною і зрозумілою.

Критерій 10. Навчання через дослідження
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів і уможливлює їх повноцінну підготовку до дослідницької і
викладацької діяльності за фахом. Аспірантів залучають до процесу формування і оновлення ОНП.

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

Кваліфікація і наукові інтереси наукових керівників у співставленні їх з темами дисертаційних досліджень аспірантів
повністю співпадають.

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

У ЖНАЕУ щомісячно видається науковий журнал – «Наукові горизонти», який включено до переліку фахових видань
України (категорія Б). Аспіранти щорічно представляють результати наукових робіт на конференції «Молоді вчені у
вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії».

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

Міжнародна діяльність ЖНАЕУ здійснюється у процесі реалізації Стратегії інтернаціоналізації, яку розроблено на
період 2019-2029 рр. Співробітництво із зарубіжними партнерами реалізується у таких формах: студентська та
викладацької академічна мобільність, участь у міжнародних проєктах, конференціях, семінарах, «круглих столах».
Нині в університеті укладено понад 20 угод з більш ніж 10 країнами.

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

Наукові керівники аспірантів активно долучаються до виконання науково-дослідницьких проєктів, зокрема є
керівниками або виконавцями науково-дослідних тематик. За результатами проведених наукових досліджень
регулярно публікуються наукові статті у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. Виконавці наукових тематик
беруть участь у конференціях різних форматів, виступаючи з доповідями та публікуючи тези.

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

ЖНАЕУ вживає необхідні заходи та постійно вдосконалює процедури щодо запобігання академічній недоброчесності
учасників освітнього процесу. На веб-сторінці наукової бібліотеки розміщено проєкт «Положення про комісію з
питань етики та академічної доброчесності» , у якому чітко визначено заходи для виключення можливості здійснення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
У формулюванні цілей та програмних результатів ОНП доцільно ширше врахувати практики, які реалізуються в
кращих національних і закордонних ЗВО.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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У силабусах навчальних дисциплін глибше і ширше відобразити теоретичну і практичну сторони ОНП. Розширити
можливості стажувань аспірантів у закордонних університетах і науково-дослідних установах за ОНП . Розширити
перелік вибіркових дисциплін ОНП, виходячи із сучасних вимог виробництва.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Своєчасно наповнювати веб-сайт університету інформацією щодо набору в аспірантуру за ОНП. Забезпечити систему
конкурсу під час набору в аспірантуру.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Впровадити у навчальний план ОНП онлайн семінари за участі відомих вітчизняних і закордонних вчених. Оновити
навчальні дисципліни ОНП сучасною вітчизняною і закордонних літературою. Покращити роботу щодо подання
аспірантами грантових проєктів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
У ЗВО ширше популяризувати принципи академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
Збільшити залучення до аудиторних занять аспірантів для викладання дисциплін відомих вітчизняних і зарубіжних
вчених.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Суттєво розширити і оновити навчально-методичне забезпечення дисциплін ОНП для аспірантів. Значно покращити
матеріально-технічну базу технологічного факультету з метою ведення науково-дослідної роботи здобувачами ВО
ступеня доктор філософії на сучасному рівні.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Ширше залучати аспірантів до моніторингу та удосконалення ОНП. Запровадити обов'язкове анкетування
навчального процесу аспірантів стейкголдерами.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Постійно поповнювати сайт університету новою інформацією щодо ходу навчального процесу з підготовки аспірантів
за ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Розширити впровадження сучасних іноваційних інтерактивних методів навчання аспірантів. Запровадити у ЗВО
практику міжкафедральних наукових досліджень аспірантів. Ширше залучати аспірантів до участі у спільних
міжнародних наукових проектах.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР
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ВАСИЛИШИН РОМАН ДМИТРОВИЧ
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