
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37258 Агрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 201 Агрономія

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

03.11.2020 р. Справа № 0899/АС-20

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

Василь Лопушняк – головуючий,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Іванова Ірина Євгенівна,

Пастухов Валерій Іванович,

Роман Василишин,

Сатарова Тетяна Миколаївна,

Центило Леонід Васильович,

за участі запрошених осіб:

Мойсієнко Віра Василівна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37258

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

У Відомостях про СО та на сайті ЗВО наведена інформація, яка підтверджує урахування пропозицій зацікавлених
сторін щодо змісту та реалізації ОНП.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для цього кваліфікаційного рівня.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Навчання за освітньою складовою ОНП складає 40 кредитів ESTS, що відповідає вимогам законодавства.
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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

Структурно-логічна схема побудована ступенево за семестрами, де ОК логічно підпорядковані тим ОК, що є
передумовою для їх вивчення.

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

Зміст ОНП відповідає предметній галузі спеціальності 201 Агрономія.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

Процедура практичної підготовки здобувачів вищої освіти регламентована Положенням про викладацьку практику
здобувачів ВО ступеня доктора філософії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura).
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом ОНП «Викладацька практика» (4
кредити).

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

Набуття здобувачами ВО soft skills у ЗВО здійснюється під час реалізації ОК 1-4 ОНП та викладацької практики, а
також науково-дослідницьких, організаційних, соціально спрямованих активностей. Набуттю soft skills здобувачами
ВО сприяють також запроваджені форми та методи навчання під час реалізації ОНП.

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

Зміст ОНП спрямовано на формування компетентностей та ПРН згідно вимог 9 рівня Національної рамки
класифікацій.

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 ОП та окремих ОК відповідає досягненню цілей та ПРН. Навчальний час, відведений для самостійної роботи
здобувачів ВО, регламентується навчальним планом, індивідуальним навчальним планом та графіком освітнього
процесу.

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

Підготовка здобувачів ВО за ОНП за дуальною формою освіти не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.
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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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентовані Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ, затвердженим Вченою радою університету від 27.02.2020 р. та
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ, які є у
вільному доступі.

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

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті від 27.02.2020 р., яке є у вільному доступі. Однак, у
звіті ЕГ відзначено, що здобувачі ВО за ОНП недостатньо поінформовані про ці процедури.

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

З Відомостей про СО та звіту ЕГ можна зробити висновки щодо загальної відповідності вимогам щодо змісту цього
підкритерію.

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)

З Відомостей про СО та звіту ЕГ можна зробити висновки щодо загальної відповідності вимогам щодо змісту цього
підкритерію.

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

Поєднання навчання і досліджень здобувачів ВО є ключовою вимогою під час реалізації ОНП. Загалом зміст ОНП та
НП забезпечують успішне поєднання навчання і наукової діяльності, а їх реалізація - досягнення цілей ОНП.

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

Згідно Відомостей про СО та Звіту ЕГ, робочі програми дисциплін оновлюються перед початком кожного навчального
року. НПП використовують в освітньому процесі також свій набутий дослідницький досвід. Викладачі періодично
підвищують кваліфікацію з метою оновлення теоретичних і практичних знань, оволодіння сучасними методами
вирішення професійних завдань.

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОНП регламентується «Стратегією
інтернаціоналізації», Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ЖНАЕУ. Інтеграцію університету до світового науково-освітнього простору здійснює Відділ міжнародного
співробітництва. Університет має угоди про міжнародне академічне співробітництво. Викладачі та здобувачі мають
повноцінний доступ до наукометричних баз даних Scopus та WoS, а також до загальнодоступних баз даних
ResearchGate, Publons, GoogleScholar та ін. НПП беруть участь у закордонних стажуваннях та підвищеннях
кваліфікації у рамках міжнародних проєктів. Зазначено, що тільки одна (!) випускниця (!) ОНП проходить
стажування за кордоном. Немає інформації щодо стажування у закордонних установах - партнерах ЗВО саме
здобувачів ВО, які зараз навчаються за ОНП, що є безсумнівним недоліком, проте не критичним.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

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 зрозумілими, дають можливість встановити досягнення
здобувачами ВО запланованих ПРН. Вони регламентуються нормативними документами ЗВО, які розміщені у
вільному доступі на веб-сайті. Передбачено такі форми проведення контрольних заходів: поточний, у тому числі,
модульний, та підсумковий (семестровий) контроль. Форма підсумкового семестрового контролю (екзамен чи залік)
визначається навчальним планом. Форми проведення контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП
обираються викладачами залежно від особливостей дисциплін та результатів навчання. Згідно Звіту ЕГ, ..." у межах
дисциплін, що забезпечують професійну підготовку, позитивні оцінки з поточного і підсумкового контролю можуть
виставлятися автоматично, якщо здобувачем підготовлені та опубліковані наукові статті у збірниках, які входять до
фахових видань та/або видань, які включені до міжнародних наукометричних баз." Однак, у Положенні про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document.pdf )(п. 3.14 Контрольні заходи)
це твердження жодним чином не регламентоване. Це викликає більше запитань, ніж відповідей, а саме: яким чином
виставляються "...позитивні оцінки" - з усіх дисциплін, чи лише з однієї?, з якої саме?, який критерій вибору
дисципліни?, яка саме оцінка виставляється за 100-бальною шкалою? тощо. Крім цього, у Положенні про внутрішню
систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019) (Розділ 4
Система оцінювання здобувачів ВО) є певні невідповідності з Положенням про організацію освітнього процесу.
Наприклад, крім інших, у цьому Положенні... є такий контрольний захід, як ректорська контрольна робота,
результати якої повинні розглядатися на вчених радах, засіданнях навчально-методичних рад. У змісті ОНП про таку
форму контрольних заходів зовсім не йдеться. Це не слугує підвищенню ясності у процедурі проведення оцінювання
здобувачів ВО. Порядок звітування аспірантів та докторантів у ЗВО, використання освітньої платформи Moodle і
додатків для дистанційного навчання, на сьогодні є стандартними інструментами освітнього процесу, тому не містять
ознак інноваційності та не є підставою для зразкової оцінки за цим підкритерієм.

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

Атестація здобувачів ВО за ОНП «Агрономія» здійснюється згідно розробленого «Положення про атестацію
здобувачів ступеня доктора філософії». Проміжна (річна та семестрова) атестація аспірантів відбувається на засіданні
кафедри, факультету, а у випускний рік – Вченій раді університету. Аспіранти готують презентації та обговорюють
отримані (проміжні) результати з учасниками вище зазначених засідань. Це стандартні процедури, які не дають
підстав для зразкової оцінки підкритерію. Також наведене у Звіті ЕГ твердження "критична маса дослідників на ОНП
«Агрономія», здатних супроводжувати аспірантів, відповідає Зальцбургським принципам" потребує уточнення і
конкретного обґрунтування.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію. Однак, інноваційність цього підкритерію потребує додаткового
обґрунтування.

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

Політика, механізми і процедури дотримання академічної доброчесності є наперед визначеними, чіткими, достатньо
зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі (https://cutt.ly/YfHZUyk). У звіті ЕГ відзначено, що здобувачі
ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний плагіат та можливими наслідками за негативний
результат такої перевірки. Випадків академічної недоброчесності здобувачами вищої освіти та НПП зафіксовано не
було, тому необхідність у вживанні якихось заходів не виникала. З представлених документів не зрозуміло, які
особливі технологічні рішення і інноваційні підходи використовує ЗВО як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності.
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Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Аналіз кадрового складу засвідчив загалом достатній рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім
компонентам, які вони викладають на ОНП. Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів програми також
є високі професійні активності НПП згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.
Наукові керівники аспірантів є докторами с.-г. наук, кваліфікованими дослідниками, які активно займаються
науковою діяльністю. Кваліфікація викладачів уможливлює досягнення цілей та ПРН за ОНП.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

Професіонали-практики та експерти в галузі агрономії залучаються до аудиторних занять шляхом проведення
відкритих проблемних лекцій, ознайомчих лекцій, семінарів та консультування здобувачів ВО за ОНП. Доцільно
розглянути можливості залучення професіоналів-практиків до реалізації змісту ОНП на постійній основі.

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

Професійний розвиток викладачів у ЗВО регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників». НПП, задіяні для реалізації ОНП, проходять стажування або підвищення
кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років, що підтверджується наданими ЕГ відповідними звітними
документами. Водночас у Звіті ЕГ відзначено, що досвід проходження закордонних стажувань наразі є обмеженим.
Тому є необхідність активізації проходження стажування викладачів у закордонних наукових установах та ЗВО.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Сприяння професійному розвитку НПП, які забезпечують реалізацію ОНП, відбувається через проведення
практичних семінарів, наукових конференцій, круглих столів, підвищення кваліфікації, запровадження процедури
рейтингової системи оцінювання науково-педагогічної діяльності. Розвиток викладацької майстерності стимулюється
ЗВО також через оплату відряджень викладачів на навчально-методичні семінари та науково-практичні конференції,
преміювання за опублікування статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а
також видачу патентів на винаходи та корисні моделі, за захист кандидатських та докторських дисертацій,
нагородами та присвоєнням почесних звань університету.

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

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

ЗВО забезпечує належне безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів ВО за ОНП, достатній рівень
задоволеності їхніми потребами та інтересами, про що відзначено у Звіті ЕГ. Однак, сайт ЗВО потребує наповнення
нормативною базою та актуальною інформацією стосовно заходів і дій усіх учасників освітнього процесу в умовах
сучасних викликів і загроз поширення пандемії.

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

У Відомостях про СО та у Звіті ЕГ наведена інформація, з якої можна зробити висновки щодо відповідності вимогам
до змісту підкритерію.

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

За ОНП, яка акредитується, особи з особливими освітніми потребами не навчаються.

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

У Відомостях про СО, на сайті ЗВО та у Звіті ЕГ наведена інформація, з якої можна зробити висновки щодо
відповідності вимогам до змісту підкритерію.

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

У Відомостях про СО та на сайті ЗВО наведена інформація, з якої можна зробити висновки щодо відповідності
вимогам до змісту підкритерію.

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

У Відомостях про СО та Звіті ЕГ наведена інформація, з якої можна зробити висновки щодо відповідності вимогам до
змісту підкритерію.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

Випуск за ОНП здійснюватися вперше. Однак, за випуском аспірантів попередніх років ведеться відслідковування
кар'єрного шляху.

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

У ЗВО функціонує Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка регламентована «Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти». НПП, дотримуючись вимог Положення, щороку оновлюють
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навчально-методичне забезпечення ОК, працюють над удосконаленням контенту робочих програм й силабусів, а
також переглядають змістовну складову практичної підготовки, атестації аспірантів та стажування.

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 ОНП «Агрономія» за третім ступенем вищої освіти проводиться вперше. Однак, ЕГ слід було звернути
увагу на зауваження і пропозиції, які були для для інших ОНП, які вже є акредитовані (неакредитовані) у ЗВО за
новою процедурою акредитації ОП, а також оцінити, на скільки повно враховані ці зауваження і пропозиції у ОНП,
яка акредитується.

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

В ЗВО діє навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, низка нормативних документів, згідно з якими
формується культура якості. Однак, цей процес має певні недоліки та недопрацювання, що зумовило необхідність ЕГ
надати рекомендації стосовно регулярного опитування випускників, роботодавців, академічної спільноти та
презентації результатів цього опитування на сайті ЗВО, доцільності створення Ради роботодавців для надання
консультацій щодо поліпшення якості освітнього процесу на ОНП.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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

У Відомостях про СО та Звіті ЕГ наведена інформація, яка не заперечує відповідність вимогам до змісту підкритерію.

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

У Відомостях про СО та Звіті ЕГ наведена інформація, яка не заперечує відповідність вимогам до змісту підкритерію.

Критерій 10. Навчання через дослідження

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 загалом відповідає науковим інтересам здобувачів ВО і забезпечує їх повноцінну підготовку до
дослідницької та викладацької діяльності в ЗВО за обраною спеціальністю.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників
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Відповідність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових керівників передбачається вже на етапі
вступу на ОНП, де абітурієнти представляють дослідницьку пропозицію чи досягнення, які оцінюють фахівці та
потенційні наукові керівники під час співбесіди. Наступним етапом забезпечення відповідності наукових тем
аспірантів напрямам досліджень наукових керівників є обговорення з науковим керівником і завідувачем кафедри та
затвердження тематики наукових досліджень на засіданнях: відповідної кафедри, факультету, вченої ради
університету.

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)

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

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 ЗВО здійснюється у процесі реалізації Стратегії інтернаціоналізації, яку розроблено на період
2019-2029 рр. Долучення здобувачів ВО за ОНП до міжнародної академічної спільноти відбувається за сприяння
наукових керівників, які беруть участь у міжнародних проєктах, та завдяки публікації дисертаційних матеріалів у
міжнародних виданнях, у т. ч. з індексацією в наукометричних базах Scopus, WOS. Здобувачам надано можливість
проходження курсу «Аграрна політика ЄС (АгПоЄС)» у рамках програми Жана Моне за проєктом Європейського
Союзу «Еразмус+» та отримання відповідних сертифікатів.

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

У ЗВО існує практика долучення наукових керівників здобувачів ВО за ОНП до наукових та навчально-наукових
проєктів, зокрема ЕГ підтверджено керівництво ініціативними тематиками та/або безпосередня участь у їх виконанні.
ЕГ встановлено, що тематики науково-дослідних проєктів є дотичними до наукових досліджень здобувачів. Наукові
здобутки керівників висвітлюються у працях, які опубліковані у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях.
Підтверджено участь у різних конференціях з опублікуванням тез.

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

У Відомостях про СО та Звіті ЕГ наведена інформація, яка підтверджує відповідність вимогам до змісту підкритерію.

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
Вдосконалити процедуру анкетування та коло зацікавлених осіб для репрезентативного збору інформації щодо змісту
та забезпечення якості освітнього процесу за ОНП. Результати проаналізувати та використати у формуванні цілей та
проектуванні змісту нової редакції ОНП, яка акредитується.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Надалі вдосконалювати процедури щодо покращання змісту ОНП та формування індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів ВО. Розширити перелік вибіркових дисциплін та оновити робочі програми ОК з урахуванням кращих
практик вітчизняних і закордонних установ, зокрема партнерів ЗВО.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Забезпечити широке інформування здобувачів про можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших
закладах освіти та у неформальній освіті, а також впровадити цю практику в освітній процес за ОНП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Навчально-науковому центру забезпечення якості започаткувати курс підвищення педагогічної майстерності й
включити до тематики занять питання інноваційних педагогічних технологій. Провести навчання викладачів та
здобувачів ВО стосовно розроблення та подання грантових проєктів.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Привести у відповідність нормативні документи стосовно процедур проведення контрольних заходів. Забезпечити
неухильне дотримання вимог щодо відкритості і публічності оцінювання результатів навчання здобувачів ВО, а також
діяльності НПП, які забезпечують реалізацію ОНП. Забезпечити публічність і доступність результатів аналізу
освітньої та науково-дослідницької діяльності за ОНП стосовно порушення принципів академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
Сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців галузі до проведення аудиторних занять за ОНП
на постійній основі. Активізувати академічну мобільність та наукові стажування викладачів і здобувачів ВО за ОНП,
зокрема у закордонних установах, в тому числі установах-партнерах ЗВО.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Посилити інформативну складову щодо обізнаності здобувачів зі змістом ОК, формами контрольних заходів та
можливостями перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та у неформальній освіті. Забезпечити
широке інформування учасників освітнього процесу стосовно можливих змін в організації освітньої діяльності та дій у
неформальних умовах, які загрожують здоров'ю.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Доцільна структуризація представленої на веб-ресурсах інформації, яка стосується удосконалення змісту ОНП.
Надати доступ до інформації, яка стосується залучення стейкхолдерів до періодичного перегляду, моніторингу та
надання пропозицій покращання її змістовного якісного наповнення. Регулярно проводити опитування випускників,
роботодавців, академічної спільноти та презентувати результати на сайті ЗВО. Створити Раду роботодавців для
узгодження рішень щодо поліпшення якості освітнього процесу та удосконалення змісту ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Забезпечити відкритий доступ: - до матеріалів, які стосуються професійної діяльності НПП, які забезпечують
реалізацію ОНП; - до аналітичних матеріалів стосовно результатів анкетування різних груп стейкхолдерів; - до
результатів аналізу дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу за ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Забезпечити участь здобувачів ВО, які навчаються за ОНП, у міжнародних проєктах та програмах академічної
мобільності.

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛОПУШНЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
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