
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23582 Економіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 051 Економіка

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 23582

Назва ОП Економіка

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Cпеціальність 051 Економіка

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Соловій Ігор Павлович, Волкова Аліна Анатоліївна, Ломачинська
Ірина Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.10.2020 р. – 17.10.2020 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/2020/%D0%97%D0%B2%D1
%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_eco.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D
0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D
0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D
1%83%D0%BF%D0%B8_Economy.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Університет демонструє прагнення постійно вдосконалювати і розвивати ОП “Економіка” для другого
(магістерського) рівня вищої освіти в процесі трансформації ЗВО, яка відбувається на даному етапі, у тісній
співпраці з роботодавцями. Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії ЗВО. ОП розроблена
високопрофесійною робочою групою із залучення роботодавців, академічної спільноти, студентського
самоврядування. Врахований досвід провідних вітчизняних та закордонних ЗВО. Моніторинг ОП відбувається
щорічно, відкрито, що дозволяє забезпечити її актуальність та відповідність потребам ринку праці з урахуванням
особливостей Поліського регіону. В цілому ЗВО має достатній потенціал та ресурси (викладачі, які мають високий
професійний рівень викладацької, наукової, практичної діяльності; матеріально-технічне та навчально-методичне
забезпечення; система дистанційної освіти Moodle; бібліотека; високопрофесійний персонал сервісних підрозділів,
зокрема щодо забезпечення інтернаціоналізації, розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
соціально-психологічної підтримки, консультаційної підтримки, бібліотеки й ін.) для подальшого інноваційного
розвитку даної ОП у напрямі формування її подальших конкурентних переваг. Діє система матеріального і
нематеріального стимулювання професійної майстерності викладачів. ЗВО підтримує розвиток
студентоцентрованого підходу до освітнього процесу та принципів академічної свободи, відкритості та публічності. В
цілому у ЗВО створено сприятливе для реалізації ОП освітньо-наукове, інформаційне та матеріально-технічне
середовище. За результатами акредитаційної експертизи експертна група дійшла висновку, що ОП “Економіка” для
другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає вимогам всіх Критеріїв. Виявлені недоліки не мають
системного характеру і можуть бути виправлені в найближчий час. ЗВО визнає наявність недоліків ОП, зокрема це
представлено у самозвіті, втім має розуміння сутності проблем, і програму дій щодо їх вирішення. Певні заходи
щодо цього вже реалізуються.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. У цілому Університет демонструє усвідомлену готовність до змін і вдосконалення, зокрема у напрямі створення
конкурентоспроможного інноваційно-підприємницького університету міжнародного рівня, чому сприяє
трансформація та реорганізація, яка відбувається на сучасному етапі. 2. Цілі освітньої програми відповідають місії та
стратегії ЗВО. ОП відображає тенденції розвитку ринку праці, галузеві особливості у регіональному контексті.
Налагоджена тісна співпраця з роботодавцями дає змогу залучати їх до щорічного перегляду і удосконалення змісту
ОП. 3. Учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання
через оприлюднені на сайті ЗВО силабуси і доступ до детальнішої інформації у системі Moodle до навчально-
методичного забезпечення з усіх освітніх компонент, що уможливлює проходження ефективного дистанційного
навчання в період карантину 4. Високий рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів, які крім
наукового і викладацького досвіду, мають практичний досвід за спеціальністю ОП, що позитивно оцінюють
здобувачі і випускники. 5. В ЗВО створено високопрофесійне науково-дослідне середовище, що системно
розвивається, має потенціал для подальшого удосконалення освітнього процесу та інноваційної науково-дослідної
діяльності в рамках підготовки магістрів за ОПП «Економіка». 6. Система матеріальної і нематеріальної мотивації
розвитку професійної майстерності НПП. 7. Матеріально-технічна база, інфраструктура та освітнє середовище на
належному рівні, чим суттєво сприяють досягненню очікуваних результатів навчання. 8. Розвиток культури
академічної доброчесності, зокрема шляхом впровадження відкритої, чіткої, зрозумілої політики дотримання та
популяризації академічної доброчесності в освітньому процесі, а також у позанавчальний час, зокрема, бібліотекою,
використанням відповідних інституційних та технологічних рішень як інструментів протидії порушенням
академічної доброчесності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Потенціал Університету у сфері міжнародної співпраці, інтернаціоналізації, дуальної освіти, самоврядування
недостатньо використовується здобувачами даної ОП. Відповідно, грунтовніше його використання сприятиме
інтернаціоналізації освітнього та наукового процесу на даній ОП, подальшому розвитку практичної складової ОП,
підвищенню ефективності співпраці із роботодавцями. 2. Не залучаються роботодавці до проведення аудиторних
занять та роботи екзаменаційних комісій за даною ОП. Сприяти їхньому залученню, зокрема запрошувати
випускників, які працюють за фахом, а також надалі розвивати практику виїзних занять на підприємствах, в
установах, організаціях. 3. Низький рівень освітньої мобільності здобувачів і викладачів ОП. Сприяти зовнішній та
внутрішній мобільності здобувачів і викладачів, подальшій інтернаціоналізації освітнього і наукового процесу,
зокрема за рахунок співпраці з програмами академічного обміну, грантовими організаціями, ЗВО-партнерами,
підвищення рівня володіння іноземними мовами НПП. 4. Рекомендовані джерела окремих РНП застарілі, а самі
РНП (на відміну від силабусів) доступні лише через систему Moodle. Запровадити систематичне оновлення списку
літератури в РНП дисциплін, враховуючи динамічність та стрімкість розвитку спеціальності. Посилити якість змісту
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та оформлення навчальних робочих програм. Надати вільний доступ до змісту та методичного забезпечення освітніх
компонентів усім стейкхолдерам, а не лише авторизованим учасникам, до яких, належать здобувачі і НПП. 5.
Сприяти подальшому розвитку студентоцентрованості, зокрема через залучення здобувачів і студентського
самоврядування до удосконалення саме змісту ОП та ОК, формування набору та процедури вибору освітніх
компонент, посилення функції студентського самоврядування щодо саме даної ОПП. 6. Продовжити
вдосконалювати систему дистанційного навчання, беручи до уваги випадки ускладненого доступу до інтернет-
мережі студентів з віддалених районів та особливості сприйняття інформації за відсутності прямого спілкування . 7.
Результати опитування не оприлюднюються, тому необхідно удосконалювати механізм механізм системного
опитування здобувачів щодо якості вищої освіти, задоволення освітнім процесом на загальноуніверситетському
рівні, запровадити оцінювання викладання окремих компонентів ОП, а також опитування інших стейкхолдерів,
зокрема НПП, роботодавців, випускників. 8. Продовжити розвивати публічність та відкритість ОП за рахунок
подальшого розвитку інформаційно-комунікаційної складової.

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 ОПП “Економіка” узгоджуються з місією та стратегією ЗВО і спрямовані на підготовку професіоналів, які
володіють сучасним економічним мисленням, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й
управлінські задачі, вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність,
забезпечувати позитивні зміни в економіці, охороні довкілля та соціальній сфері держави. Під час зустрічі з
адміністрацією, гарантом підтверджено, що вони чітко розуміють місце ОПП “Економіка” у стратегії розвитку ЗВО,
підкресливши особливо значущу її роль у підготовці висококласних фахівців для національної економіки України,
насамперед її агропромислового сектора, на засадах імплементації інноваційної моделі розвитку освіти, науки та
виробництва, екологізації навчально-науково-виробничих процесів, інтеграції наукової, освітньої та виробничої
діяльності, відповідності моделі сучасного “інноваційно-підприємницького університету”, що передбачає Стратегія
ЗВО. Це визначає і особливості даної ОПП, пов'язаної з екологічно безпечним, соціально відповідальним та
економічно ефективним розвитком Полісся України, що підтверджується тематикою наукових досліджень
здобувачів, науково-дослідним спрямуванням кафедри економіки та підприємництва, включенням окремих
регіональних, галузевих, екологічних аспектів у зміст освітніх компонент, системною співпрацею ЗВО з органами
державної влади, Агенціями розвитку, великими і малими підприємствами регіону, територіальними громадами
тощо. Також з'ясовано, що розвиток ОПП відбувається у відповідності до цінностей ЗВО, зокрема щодо інновацій в
науці, освіті, виробництві; залученості колективу до різних сфер діяльності Університету; згуртованості
співробітників, випускників, здобувачів на основі традицій; розвитку корпоративної культури.

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

ПНУ активно залучає стейкхолдерів, перш за все, академічну спільноту та роботодавців до розроблення та перегляду
ОП. Надали рекомендації та брали участь у розширених засіданнях кафедри з обговорення даної ОП ТОВ
«Агрофірма «Київська»», АТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Агро-Сем 3», ТОВ «Агростем», СВК
«Ружинський», Агенція регіонального розвитку Житомирської області, Агенції розвитку міста Житомира, НААН
України й ін. Роботодавці під час зустрічі підтвердили співпрацю з ЗВО щодо участі в удосконаленні змісту ОП,
надання здобувачам місць практики, працевлаштування випускників, залучення здобувачів до проєктної роботи,
готовність співпрацювати щодо дуальної освіти. В.о. директора установи «Агенція регіонального розвитку
Житомирської області» Сіранчук Маргарита Ігорівна під час зустрічі підтвердила, що за їх рекомендаціями було
збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови, удосконалено зміст дисциплін Стратегічний розвиток та
Стратегічне управління персоналом підприємства. Також Сіранчук Маргарита повідомила, що даний ЗВО виграв
конкурс на участь у розробці “Програми організації підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти в
Житомирській області у 2019-2022 роках”, прийняту Житомирською обласною радою. Під час перегляду ОП
враховуються результати опитування здобувачів, те наскільки в повній мірі її освітні компоненти забезпечують
формування компетентностей та досягнення ПРН. В межах анкетування ЗВО здобувачів даної ОП “Економіка” за
темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповідей на питання:
Чи задоволені набором обов’язкових навчальних дисциплін циклу загальноосвітньої підготовки? - так - 94,3%,
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скоріше так - 3,2%, скоріше ні - 2,5%; Чи задоволені набором обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної
підготовки? - так - 96,1%, скоріше так - 1,4%, скоріше ні - 2,5%. За результатами аналізу та обговорення приймається
рішення щодо заміни окремих ОК, тематичного наповнення окремих дисциплін, збільшення кількості загальних або
аудиторних годин на окрему освітню компоненту. Така процедура підтверджена Протоколом № 13 розширеного
засідання кафедри економіки та підприємництва від 17.04.2020 р., який засвідчує присутність при обговоренні ОП
“Економіка” НПП, роботодавців, здобувачів, самоврядування. Зокрема в ОП 2020 р. це відноситься до таких
дисциплін, як «Стратегічний розвиток», «Економічна діагностика», «Лідерство та партнерство», «Економічний
потенціал», «Стратегічне управління персоналом підприємства». В ЗВО діє Положення про моніторинг ОП. За
результатами зустрічей можна узагальнити, що ЗВО дотримується процедур, передбачених цим Положенням,
зокрема щодо даної ОПП “Економіка”. ОПП переглядається, як правило, щорічно. Проєкт ОП своєчасно
викладений на сайті Університету для публічного обговорення. Пропозиції можна надсилати на електронну пошту
znau_dilovod@i.ua. На час експертизи пропозицій на цю пошту не надходило.

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

Цілі освітньої програми та її зміст, ПРН враховують тенденції ринку праці, галузевий та регіональний контекст. ЗВО
продемонстрував, що враховує: - результати аналізу запиту роботодавців до центру зайнятості Житомирської
області; - думку роботодавців різних видів діяльності, які є стейкхолдерами даної ОП; - специфіку регіону - ЗВО
орієнтується на потребу у спеціальних умовах організації господарської діяльності, розвиток еколого-економічного
підходу, оскільки Житомирська область розташована в трьох природних зонах, а 80% земель визнано радіаційно
забрудненими; - досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана, Сумського національного аграрного університету, Аграрного
Університету ім. Гуго Коллонтая (Uniwersytet rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), з ОП яких, зокрема, було
запозичено та додано у навчальний план «Креативний менеджмент», «Ділові комунікації» та «Стратегічне
управління персоналом підприємства»; - результати та досвід співпраці з такими ЗВО, як Львівським національним
аграрним університетом, Сумським національним аграрним університетом, Національним університетом
біоресурсів і природокористування й ін.; - результати стажування НПП у Варненському економічному університеті
(Болгарія), Інституті доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія), Вищому Семінаріумі Духовного Товариства
Апостольства Католицького (Варшава) й ін.

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.

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 051 «Економіка»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382. Визначені ЗВО ПРН в цілому
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОП можна віднести: Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії ЗВО щодо підготовки
висококласних фахівців для національної економіки, пов'язаних із екологічно безпечним, соціально
відповідальним, економічно ефективним розвитком країни. ОП інтегрує досвід вітчизняних і закордонних ЗВО,
враховуючи власний фокус - підготовка професіоналів щодо позитивних змін в економіці, охороні довкілля,
соціальній сфері держави, зокрема Полісся України. ОП враховує специфіку регіону, включаючи, як правило, в
кожну освітню компоненту екологічний аспект та націленість на розвиток еколого-економічної сфери. Цілі ОП та
ПРН визначаються з урахуванням ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Залучення різноманітних
підприємств і організацій в якості роботодавців до перегляду ОП.

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

Слабкі сторони, недоліки: Здобувачі долучаються до оцінки задоволення ОП. Втім практично не беруть участь в
обговоренні саме змісту ОП, змісту її окремих компонентів. До складу робочої групи з розробки ОП не включено
здобувачів, представників студентського самоврядування, випускників. В навчальних робочих програмах
представлена застаріла література, відсутні іншомовні джерела, що не дозволяє в повній мірі врахувати сучасні
тенденції спеціальності. Рекомендації: Активніше залучати здобувачів, студентське самоврядування, випускників до
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процедури перегляду змісту ОП і ОК, методів викладання, а також включити їх в робочу групу з розробки ОП.
Приділяти більше уваги сучасним тенденціям розвитку спеціальності (використання сучасної літератури (за останні
п'ять років), залучення іншомовних джерел, включення цього аспекту у зміст ОК, знайомство здобувачів з
результатами наукової роботи викладачів, що забезпечують дану ОПП).

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі чітко сформовані і відповідають Стратегії та місії ЗВО. ОП розроблена з урахуванням потреб роботодавців і
академічної спільноти, ринку праці, галузевого і регіонального контексту, дозволяє досягти ПРН, визначених
стандартом. Відповідно, ОП “Економіка” та освітня діяльність за нею відповідають Критерію 1 з недоліками (не
включено в групу розробників ОП студентів, випускників; не залучені здобувачі до перегляду змісту ОК; застаріла
література у робочих програмах), які не носять системний характер, і можуть бути виправлені в найближчий час.

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).

В цілому обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) відповідає вимогам
законодавства для другого (магістерського) рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти. Це
підтверджується результатами аналізу ОПП, навчально плану, робочих навчальних програм, методичного
забезпечення освітніх компонент ОП, зустрічей з фокус-групами. Загальний обсяг ОП 2020 р. 90 кредитів ECTS, з
яких обов'язкові компоненти становлять 58 кредити ECTS (64,4%), вибіркові компоненти - 24 кредити ECTS (26,7%),
переддипломна практика - 4 кредити ECTS (4,45%), кваліфікаційна робота - 4 кредити ECTS (4,45%).

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.

В цілому зміст ОП достатньо чітко структуровано у контексті загального часу навчання. Освітні компоненти ОП
логічно взаємопов'язані. Освітні компоненти дозволяють досягти цілей ОП та ПРН. ПРН забезпечуються
обов'язковими компонентами ОП. Втім доцільно розглянути можливість збільшення кількості кредитів ECTS на
написання та захист кваліфікаційної роботи (ОП 2020 - 4 кредити), враховуючи її освітнє та наукове значення для
підготовки магістрів економіки. Для кваліфікаційної роботи та переддипломної практики не враховано Лист МОН
№1/9-119 від 26.02.2010 р. “Про Методичні рекомендації запровадження Європейської кредитно-трансфертної
системи та її ключових документів у ВНЗ”, де передбачено, що навчальний тиждень - 1,5 кредити ECTS, що не
відповідає навчальному плану даної ОП: практика - 4 тижні, 4 кредити ECTS, виконання кваліфікаційної роботи - 3
тижні, 4 кредити ECTS.

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

Обов'язкові компоненти ОП відповідають предметній області спеціальності “Економіка”. Окремі ОК за назвою в
більшій мірі відповідають предметній області спеціальності “Менеджмент”, зокрема Стратегічне управління
персоналом підприємства, Креативний менеджмент, Інформаційні технології в управлінні підприємством. Втім
аналіз робочих програм, навчально-методичних матеріалів, спілкування з фокус-групами засвідчило, що за змістом
вони відповідають предметній області спеціальності “Економіка”, а також пов'язані із потребами і пропозиціями
роботодавців. Це також підтверджують випускники, здобувачі, зокрема, заочної форми навчання.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Права здобувачів вищої освіти щодо можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання та
організаційний порядок її реалізації визначено у Положенні про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми. Частка вибіркових дисциплін в даній ОП 26,7%, що більше 25% і відповідає законодавству. Співставлення
результатів опитування фокус-груп дозволяє зробити висновок, що розроблені процедури в цілому дають
можливість здобувачам формувати індивідуальну освітню траєкторію, хоча і обмежено. Здобувачі ОП здійснюють
вибір дисциплін, але фактично він здійснюється академічною групою, оскільки загальна кількість здобувачів не
дозволяє поділити їх на дві і більше академічних груп (відповідно до Положення про вибіркові навчальні
дисципліни освітньої програми мінімальна академічна група - 15 осіб). ОП передбачає можливість вибору
дисциплін із загальноуніверситетського каталогу дисциплін, але такої практики не виявлено. Каталог вибіркових
дисциплін оновлюється щорічно із залученням роботодавців, НПП, втім в окремих випадках пропонується вибір з
дотичних дисциплін, наприклад, Управління потенціалом підприємства, Потенціал і розвиток підприємства,
Економічний потенціал. За результатами зустрічей з фокус-групами, ознайомлення з матеріалами з'ясовано, що
робоча група постійно працює над оновленням каталогу вибіркових дисциплін, як щодо оновлення переліку
дисциплін, так і розширення їх кількості, удосконалення змісту. Процедури вибору здобувачами дисциплін
зрозумілі, оприлюднені на сайті ЗВО та організовані у зручний для здобувачів спосіб. Здобувачам своєчасно
надається Каталог вибіркових дисциплін, який оприлюднений на сайті ЗВО. Вибір дисципліни закріплюється
заявою. Далі формується наказ ректора щодо формування списків груп здобувачів вищої освіти і забезпечується
організація вивчення вибіркових навчальних дисциплін.

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

ОП передбачає переддипломної практику у формі виробничої практики на підприємстві. Проходження практики
оформляється договором ЗВО з базами практики, якими переважно є агропромислові підприємства різних форм
власності, які мають статус юридичних осіб і функціонують на ринку не менше трьох років та здійснюють
виробничу, торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову, зовнішньоекономічну та інші
види діяльності згідно із законодавством України. Практика має належне методичне забезпечення. За результатами
практики оформляється щоденник і звіт про її проходження. По завершенню практики відбувається захист звіту
практики. Бази практики здобувачі знаходять або самостійно, або обирають із запропонованих ЗВО. На кафедрі
сформовано перелік підприємств для виробничих практик: ТОВ «Агрофірма «Київська» Макарівського району, ТОВ
«Агро-Сем 3» с. Семенівка Бердичівського району, ТОВ «АГРОСТЕМ» с. Щеніїв Черняхівського району, СВК
«Ружинський» смт. Ружин Ружинського району, Департамент агропромислового розвитку та економічної політики
Житомирської облдержадміністрації, ПАТ «Житомирський маслозавод», ПП «Імпак» Андрушівського району, ПАТ
«Новоград-Волинський» хлібозавод тощо. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої
освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповіді на
питання: Чи достатня кількість відведених годин для практичної підготовки? - так - 96%, скоріше так - 4%. Втім
роботодавці звернули увагу на потребу подальшого удосконалення практичної підготовки здобувачів. Різні фокус-
групи, зокрема здобувачі і випускники, також засвідчили, що практична складова присутня в більшості навчальних
дисциплін, оскільки викладачі мають і практичний досвід, а також у кваліфікаційній роботі.

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

Набуття здобувачами soft skills забезпечується шляхом їх участі у реалізації наукових проектів, конференціях,
консультації з науковим керівником, презентації результатів власного дослідження, написання наукових статей.
Також студенти залучаються до проєктної роботи, форумів Агенції регіонального розвитку Житомирської області.
Для розвитку soft skills в ОП було включено ОК “Ділові комунікації”. В межах анкетування здобувачів ОП
“Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання»
отримані результати відповіді на питання: Чи дало можливість навчання в магістратурі набути вмінь вести дискусії
та публічні виступи, комунікувати з колегами та керівниками, вести переговори, працювати в команді, управляти
часом, організовувати і проводити заняття, писати грантові пропозиції? - так - 63,1%, скоріше так - 31,3%.Чи
достатньо набуто компетентностей для продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у професійній
галузі? - так - 75,9%, скоріше так - 24,1%. Чи оцінюється та заохочується креативність мислення студентів? - так -
61,5%, скоріше так - 38,5%. За результатами зустрічей з'ясовано, що роботодавці звертають увагу на необхідність
подальшого розвитку soft skills здобувачів, зокрема даної ОП.

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

Професійний стандарт відсутній.
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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.

Аналіз робочих навчальних програм (РНП), навчально-методичного забезпечення засвідчив, що обсяг ОП та
окремих компонентів є відповідним для досягнення цілей та ПРН, визначених в ОП. Самостійна робота в
середньому по ОП становить 67%, що приблизно відповідає Положенню про організацію освітнього процесу ЗВО,
яке визначає самостійну роботу в обсязі 60-65%. Втім є дисципліни, де частка самостійної роботи становить 73,3% -
Фахова іноземна мова. Зміст самостійної роботи визначається РНП і навчально-методичним забезпеченням
дисциплін, яке доступне здобувачеві в системі Moodle. Тижневе аудиторне навантаження здобувача відповідає
Положенню про організацію освітнього процесу ЗВО. За результатами бесіди зі здобувачами невдоволень щодо
завантаженості здобувачів не виявлено. Здобувачів відзначили, що їх побажання зазвичай враховуються.
Самостійна робота здобувачів, а також дистанційне навчання в період карантину, забезпечується шляхом
використанням таких платформ, як Moodle, електронних ресурсів бібліотеки ЖНАЕУ, веб-сервісів дистанційного
навчання Google Classroom, Skype, Zoom та ін. На всіх рівнях організації навчального процесу (деканат, куратор,
староста, самоврядування, гуртожиток й т.ін.) активно використовуються месенджери. Викладачі за потреби
проводять індивідуальні консультації.

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.

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за даною ОП не здійснювалася. Разом із тим,
роботодавці висловили готовність до розвитку дуальної освіти за спеціальністю “Економіка”. В Університеті
функціонує Центр дуальної освіти. В ЗВО прийнято Положення про дуальну освіту. В цілому це слід застосувати для
розвитку дуальної освіти за даною програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП збалансована, за обсягами і структурою відповідає вимогам законодавства. Обов'язкові Зміст ОП відповідає
предметній області спеціальності “Економіка”. ОК логічно взаємопов'язані. ПРН забезпечуються обов'язковими
компонентами. ЗВО демонструє поступовий процес удосконалення ОП, зокрема у відповідності до затвердженого
стандарту спеціальності 051 “Економіка”, тенденцій розвитку галузі, на яку переважно спрямований ЗВО, співпраці з
роботодавцями, тенденцій розвитку економіки регіону та регіонального ринку праці. Каталог вибіркових дисциплін
постійно оновлюється, включає дисципліни з каталогу університету. Практична складова присутня в освітньому
процесі при викладанні більшості ОК, практична підготовка спрямована на поліпшення здатності випускників ОП
до працевлаштування. Для набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills) в ОП було включено такі ОК, як
Ділові комунікації, Креативний менеджмент тощо.

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

Слабкі сторони, недоліки: У навчальному плані 2020 р. присутні технічні помилки - неузгодженість графіку
навчального процесу, зведених даних про бюджет часу, розподілу годин за тижнями (у графіку відповідно тижнів: 1
семестр - 14, 2 семестр - 18, 3 семестр - 8; зведені дані - 1 рік - 30 тижнів, 2 рік - 9 тижнів; розподіл годин на тижні
відповідно - 1 семестр - 16, 2 семестр - 16, 3 семестр - 10. Кількість годин на тиждень по окремих позиціях не
відповідає фактичній кількості (Фахова іноземна мова - в навчальному плані 3 год. на тиждень, а фактично - 2 год.).
Обсяг самостійної роботи не завжди відповідає Положенню про організацію освітнього процесу ЗВО. Не відповідає
загальна кількість кредитів ECTS кількості тижнів переддипломної практики та виконання кваліфікаційної роботи.
Вибір дисциплін здобувачами обмежено кількістю студентів в академічній групі. Здобувачі та роботодавці
висловили побажання подальшого розвитку soft skills. Рекомендації: Удосконалити зміст та оформлення
навчального плану, виправивши технічні помилки, збільшивши кількість кредитів на виконання кваліфікаційної
роботи, збалансувавши кількість тижнів та кредитів на переддипломну практику та виконання кваліфікаційної
роботи, збалансувавши графік навчального процесу та зведені дані про бюджет часу, збалансувавши самостійну та
аудиторну роботу. Розвивати практику вибору дисциплін з інших ОП і рівнів освіти, що дозволить розширити
можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами. Продовжувати оновлювати каталог
вибіркових дисциплін за рахунок збільшення різноманіття за змістовним наповненням. Сприяти подальшому
розвитку soft skills здобувачів в процесі практичної підготовки, а також їх залучення до позанавчальних освітніх і
наукових програм, соціальних, культурних проєктів, які реалізуються в межах ЗВО. Сприяти розвитку дуальної
освіти, враховуючи потенціал ЗВО та готовність роботодавців до співпраці в цьому питанні.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОП є логічною, виваженою, відповідає стандарту, включає практичну підготовку, дозволяє
досягти ПРН. В процесі розвитку в ОП включені ОК, орієнтовані на розвиток soft skills. ОП “Економіка” та освітня
діяльність за нею відповідають Критерію 2 з недоліками, які не є суттєвими і можуть бути вирішені в найближчий
час, враховуючи наявні напрацювання і загальноуніверситетський потенціал.

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.

В цілому Правила прийому на навчання на другий (магістерський) рівень освіти за ОП “Економіка” чіткі і зрозумілі,
оприлюднені на сайті ЗВО. Програма вступного іспиту зі спеціальності своєчасно викладена на сайті, містить
приклади завдань. Вступ на ОП “Економіка” відбувається на конкурсній основі на базі ступеню бакалавра, магістра,
ОКР спеціаліста, у т.ч. здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження
вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплому за результатами єдиного
вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Правилами прийому) та фахових вступних
випробувань, складених в ЗВО, у визначені та оприлюднені ЗВО терміни у відповідності до законодавства.
Конкурсний бал розраховується як сума оцінки єдиного вступного іспиту з іноземної мови, оцінки фахового
вступного випробування, оцінки за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ) відповідно до
Правил прийому. Це відповідає законодавству і загальноприйнятій практиці. Додаткові або особливі умови вступу
на дану ОП відсутні. За опитуванням здобувачів проблем, дискримінаційних проявів під час вступу в магістратуру не
було, процедура і результати вступу своєчасно були оприлюднені, були чіткими та зрозумілими, при потребі
приймальна комісія надавала консультації.

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

Вимоги до вступних іспитів викладені в Програмі вступних іспитів, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на
сайті ПНУ. Зміст програми вступного іспиту в магістратуру містить питання, список літератури, приклади завдань і
відображає в повній мірі вхідні компетентності для навчання на даній ОП. Під час зустрічі зі здобувачами з'ясовано,
що інформація про умови, дати подачі документів, проходження вступних випробувань була своєчасно доведена до
вступників, Програма вступного іспиту була оприлюднена своєчасно, а її зміст доступний та зрозумілий для
вступників.

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.

В цілому правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, чіткі і зрозумілі, оприлюднені у
Положенні про перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ. За результатами зустрічей з фокус-групами
з'ясовано, що здобувачі ознайомлені з тим, що є можливість перезарахувати результати навчання в інших ЗВО, але
пов'язують переважно це з переведенням або поновленням з іншого ЗВО. Здобувачі та студентське самоврядування
вважають процедуру зрозумілою і доступною. Практики перезарахування на даній ОП не було. Досвід освітньої
мобільності здобувачами даної ОП відсутній. За результатами зустрічей з фокус-групами з'ясовано, що це пов'язано
з недостатньою поінформованістю здобувачів та обмеженими пропозиціями таких програм.

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
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реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, оприлюднені на сайті ЗВО у Положенні
про неформальну освіту, є чіткими і зрозумілими, відповідають діючому законодавству. У результаті зустрічей з
фокус-групами з'ясовано, що досвід визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здобувачами
даної ОП відсутній. Поряд з цим, здобувачі долучаються, наприклад, до участі у вебінарах з метою розширення
знань і компетентностей, імплементації наукових знань в навчальний процес.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за даною ОП є чіткими та зрозумілими, щорічно оновлюються та вчасно
оприлюднюються на веб-сайті ЗВО. Правила прийому на навчання за ОП не є дискримінаційними. Передбачена
чітка і зрозуміла процедура визначення результатів навчання, здобутих в інших ЗВО, неформальній освіті.

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

Слабкі сторони, недоліки: В Програмі комплексного вступного випробування відсутні критерії оцінювання
результатів вступного іспиту, застарілий список літератури. Відсутня освітня мобільність здобувачів. Рекомендації:
Удосконалити Програму комплексного вступного випробування: включити критерії оцінювання результатів
вступного іспиту; оновити список літератури, включивши джерела останніх років, зокрема 2015-2020 рр.
Мотивувати здобувачів і викладачів до внутрішньої та зовнішньої мобільності шляхом тренінгів, консультацій,
додаткового інформування про можливості. Зокрема внутрішню мобільність можна розвивати спільно з
вітчизняними ЗВО-партнерами. Сприяти обізнаності студентів щодо неформальної освіти. Мотивувати викладачів
до поширення інформації про можливості неформальної освіти, а також щодо впровадження практики визнання
результатів неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Вимоги та процедури прийому на навчання, переведення, перезарахування результатів навчання, зокрема у
неформальній освіті, інших ЗВО, реалізації права на академічну мобільність в ЗВО формально визначені. ОП в
контексті критерію 3 загалом відповідає вимогам, а виявлені недоліки не є суттєвими і можуть бути вирішенні в
найближчий час.

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
принципам академічної свободи.

Цілі та підходи, заявлені у ОП відповідають формам викладання та навчання. Стратегія ОП для здобування знань
втілюється за допомогою належних методів, таких, як “мозковий штурм”, дискусія із запрошеними компетентними
фахівцями, майстер-класи, метод аналізу і діагностики проблемної ситуації, ділові ігри, імітаційні вправи,
моделювання, «дерево рішень», публічний виступ та аналіз. Також, студентів залучають до анонімного анкетування
стосовно покращення ОП, що впливає на осучаснення комплексу викладання та дає змогу своєчасно
трансформувати студентоцентрований підхід. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої
освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповідей на
питання: Чи впроваджуються сучасні форми, методи та технології навчання, що сприяють кращому засвоєнню
навчального матеріалу та формуванню професійних компетентностей? - так - 95,8%, скоріше так - 4,2%.
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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).

Спілкуючись зі здобувачами ОП було зафіксовано, що інформування стосовно навчання, змісту та оцінювання
відбувається на початку навчального року. У відкритому доступі на веб-сторінці ЗВО підкріплений графік освітнього
процесу. Опис навчальної дисципліни, її зміст, мета, завдання, орієнтовний перелік тем, політика дисципліни,
вимоги викладача та критерії оцінювання студентів містять силабуси окремої навчальної дисципліни, які є
доступними для ознайомлення на сайті університету. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня
вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати
відповідей на питання: Чи розміщуються на офіційному веб сайті терміни, форми контрольних заходів та критерії
оцінювання дисциплін, передбачених індивідуальним планом? - так - 78,2%, скоріше так - 11,4%, ні - 10,4%.

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

Викладачі супроводжують студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти під час науково-дослідних заходів,
які проводяться в університеті, а також інших ЗВО. У межах обраної теми кваліфікаційної роботи здобувачі під
керівництвом викладача проводять наукові дослідження, збирають та опрацьовують аналітичну інформацію,
апробують результати дослідження на науково-практичних конференціях та в публікаціях. Положенням про
кваліфікаційні роботи передбачено, що для здобувачів освітнього ступеня магістра кількість наукових публікацій
повинна становити не менше трьох, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не менше однієї наукової фахової
статті. Так здобувачі даної ОП Поліщук С., Савенко О., Хомич Н. й ін. представили результати своїх досліджень на
конгресі “INTELLECTUAL ECONOMY UNDER CONDITIONS OF SOCIAL TRANSFORMATION” (25 жовтня 2019,
ЖНАЕУ), Остапчук Н. на конференції “Засади реформування економічної системи країни в контексті міжнародного
співробітництва” (9 листопада 2019, Одеса), Федоров О. на конференції “Розвиток економіки країни: можливості,
проблеми, перспективи” (20-21 січня 2017, Запоріжжя) й ін. Беруть участь здобувачі і в міжнародних конференціях.
Здобувачі разом з науковими керівниками мають публікації у фахових виданнях України, зокрема в журналах
Інфраструктура ринку (Кравчук Н.І., Остапчук А.В. СУЧАСНИЙ ТА ПЕРСПЕКТИВНИЙ РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ), Східна Європа:
економіка, бізнес, управління (Кравчук Н.І., Данилюк Я.О.). Тематика дипломних робіт здобувачів відповідає фокусу
ОП, науково-дослідній роботі кафедри «Стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів
аграрного підприємництва» (державний реєстраційний номер 0116U004208, період виконання 2016-2021 рр.).
Здобувачі даної ОП долучаються і до участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. У квітні 2020 р. під
керівництвом викладача кафедри Бугайчук Віти Віталіївни студентка Сич Карина була відзначена дипломом ІІ
ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Економіка підприємства» за роботу
«Біоекономічний напрям розвитку підприємства». В межах даної ОП щорічно організується і проводиться наукова
конференція для студентів, функціонує науковий гурток. В університеті створено Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів та молодих вчених», діяльність якого підтверджена на зустрічі зі студентським
самоврядуванням. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні
методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримано результати відповідей на питання: Чи організовуються
та проводяться на кафедрі наукові конференції, форуми, виставки, круглі столи, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі
з відомими науковцями та фахівцями-практиками? - так - 100%. Чи є можливість висвітлювати результати своїх
наукових досліджень в періодичних видання університету? - так - 100%.

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

Під час дистанційних зустрічей викладачі запевнили експертну групу, що оновлення освітньої програми
проводиться щорічно належно до «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми
у ЖНАЕУ». Задля впровадження сучасних передових практик з галузі в освітній процес, викладачі, які забезпечують
навчання здобувачів другого (магістерського) рівня проводять опитування стосовно якості викладання та відповідно
до результатів мають можливість коригувати стратегію навчання. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка”
другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані
результати відповідей на питання: Чи є ваше навчання сучасним та практично орієнтованим? - так - 87,2%, скоріше
так - 12,8%. Втім у робочих навчальних програмах пропонується література, яка є застарілою, враховуючи тенденції
розвитку економічної теорії та практики в сучасних умовах.

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

ЗВО супроводжувує розвиток міжнародної проєктної діяльності за підтримки програм ERASMUS+. З 01.09.2016 р.
по 31.08.2019 р. в ЗВО реалізовувався проєкт Jane Monnet “Аграрна політика ЄС”, учасниками якої були і викладачі,
що забезпечують дану ОП. Результатом проєкту стали підготовка і видання наукових публікацій, статей,
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колективних монографій, методичних рекомендацій; організовано та проведено круглий стіл на тему: «Досвід
спільної аграрної політики Європейського союзу для України» та Міжнародну науково-практичну конференцію
«Європейські уроки аграрної політики для України» (травень 2019 р.), видано колективну монографію «Аграрна
політика Європейського Союзу: виклики і перспективи». Викладачі, які забезпечують викладання на даній ОП,
проходять стажування в закордонних ЗВО. Зокрема, Куцмус Н.М., Бугайчук В.В., Кравчук Н.І. відвідали
Варненський економічний університет Болгарія; Інститут Яна-Урбана Сандала, Норвегія; Лейбніц-Інститут
аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє (Саалє), Німеччина й ін. Сторінка
інтернет-ресурсу університету висвітлює парадигми співпраці із закордонними організаціями та міжнародні
стажування викладачів ЗВО. Одним з напрямом розвитку академічної мобільності здобувачів ЗВО розглядає
закордонне стажування студентів, яке формалізоване відповідним Положенням. Здобувачам відомо про таку
можливість, але практики реалізації такої мобільності на даній ОП немає. Проведенню наукових досліджень
викладачів та студентів також сприяє відкритий доступ до наукометричних міжнародних баз даних Scopus, Web of
Science, Springer Link в межах університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Потужна підтримка студентів зі сторони викладачів у науковій діяльності. Здобувачі забезпечені високим рівнем
інформування та супроводження науковим керівником. Використання сучасних технік подання матеріалу, що
збільшує ступінь його освоєння. Доступ до інформації вільний. Впроваджена система MOODLE дозволяє здобувачам
дистанційно опановувати інформацію та демонструє студентоцентрований підхід.

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

Слабкі сторони, недоліки: Застарілий список літератури в робочих навчальних програмах, переважно відсутні
закордонні джерела. Відсутня освітня мобільність здобувачів, як внутрішня, так і зовнішня. Рекомендації: Оновити
список використаної літератури, включивши джерела останніх років, зокрема 2015-2020 рр., закордонні джерела,
публікації викладачів, що дозволить врахувати сучасні тенденції розвитку науки та практики. Продовжити
мотивувати здобувачів і НПП даної ОП до участі у програмах ЗВО щодо інтернаціоналізації наукової та освітньої
діяльності шляхом тренінгів, консультацій, додаткового інформування про можливості; сприяти підвищенню рівня
володіння іноземними мовами викладачів даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Сайт ЗВО має інформативний відблиск стосовно міжнародних співпраць, деякі несуттєві недоліки можуть бути
виправлені найближчим часом. Оновлення літератури та мобільність здобувачів реально впровадити у систему
навчання за майбутнім строком. Враховуючи позитивні практики у контексті 4 Критерію, таких, як сучасна система
подання інформації та технік викладання загалом та інші, експертна група прийняла рішення відзначити його, як
загалом відповідному рівню B.

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.

Загальні положення щодо існуючих форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів, а також
процедуру оцінювання результатів навчання, повторного складання заліків та іспитів, розгляду звернень здобувачів
щодо оцінювання визначено у Положенні про організацію освітнього процесу. Інформування про контрольні заходи
та систему оцінювання у межах навчальних дисциплін освітньої програми здійснюються відповідно до Положення
про організацію освітнього процесу. Під час зустрічей з фокус-групами з'ясовано, що про процедуру контрольних
заходів та систему накопичення балів під час навчання здобувачі дізнаються від викладачів кожної з дисциплін під
час перших лекцій. Також ця інформація представлена в силабусах та РНП, навчально-методичних матеріалах, які
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на час початку вивчення дисципліни доступні в системі Moodle у особистому кабінеті студента, де вони можуть
опанувати матеріал. Оприлюднена інформація в цілому є чіткою, зрозумілою. Втім в межах анкетування здобувачів
ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання»
отримані наступні результати відповідей на питання: Чи є зручним використання дистанційних форм навчання? -
так 25,6%, скоріше так - 28,2%, скоріше ні - 46,2%. У цілях детальної перевірки знань використовуються різноманітні
методи оцінювання (усне опитування, тестова перевірка, перевірка та захист індивідуального завдання з
аналітичного огляду у вигляді реферату, доповіді та презентації на практичних заняттях, письмові контрольні
роботи, підсумкова форма контролю – екзамен або залік). Контрольні методи мають чітку та зрозумілу для студентів
форму. З'ясовано при інтерв’юванні здобувачів, що оскарження оцінювання не було, хоча вони освічені про
процедуру оскарження. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою
«Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповідей на питання: Чи чітко
презентовано зміст, систему та критерії оцінювання на початку вивчення навчальної дисципліни? - так - 88,7%,
скоріше так - 11,3%.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 р. № 382. Згідно стандарту формою
атестації є публічний захист кваліфікаційної роботи. Форма атестації здобувачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» в університеті відповідає вимогам чинного стандарту вищої освіти та
освітньо-професійній програмі. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу атестація здобувачів
здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
складного спеціалізованого завдання або практичної складної задачі або проблеми в економічній сфері, що потребує
досліджень та/або інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. Вимоги щодо змісту, структури,
оформлення, підготовки до захисту та публічного захисту кваліфікаційних робіт регламентуються Положенням про
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ.

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.

Правила проведення контрольних заходів є доступними і визначені у Положенні про організацію освітнього
процесу. На даний час на сайті ЗВО для публічного обговорення запропонований проєкт Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю, в якому чітко і зрозуміло визначено форми контролю і порядок
повторного їх проходження, порядок оскарження результатів контролю здобувачами, забезпечення об'єктивності
оцінювання результатів навчання. Здобувачам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється
ліквідувати академічну заборгованість. Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з
кожної дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом деканату. Здобувачам процедура щодо
повторного складання заліків та іспитів відома і зрозуміла. Куратори та деканат спільно проводять запобіжні заходи
щодо мінімізації незадовільних оцінок та академічних заборгованостей. Процедури запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів на даній ОП не застосовувалося, оскільки таких фактів не було. Втім здобувачі знають про
можливість та процедуру апеляції у випадку незгоди з результатом оцінюванням, і те, що процедура формалізована
у Положенні про організацію навчального процесу. Представники студентського самоврядування підтвердили
готовність сприяти врегулюванню конфліктних ситуацій, хоча зазначили, що потреби у цьому на даній ОП до цих
пір не було. З'ясовано, що письмові роботи студентів, виконані під час підсумкового контролю, зберігаються на
кафедрі протягом семестру, а потім списуються. Відповідно до Положення про організацію навчального процесу
щорічно проводиться ректорський контроль. За підсумками ректорського контролю оцінюється залишковий рівень
знань здобувачів з навчальної дисципліни, рівень їх пізнавальної діяльності, самостійності й активності,
формуються висновки щодо якості викладання навчальних дисциплін, необхідності внесення змін до робочих
програм дисциплін. Результати ректорського контролю розглядаються на засіданні кафедри, вченій раді
факультету, вченій раді університету. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за
темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповідей на питання:
Чи є прийнятними форми контролю та критерії оцінювання? - так - 74%, скоріше так - 26%. Чи об’єктивно та
адекватно оцінюються знання та вміння студентів? - так 84,6%, скоріше так - 15,4%.

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.
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В університеті розроблено, систематизовано та оприлюднено на сайті внутрішні документи щодо академічної
доброчесності університету: розділ «Наука», підрозділ «Академічна доброчесність». Академічна доброчесність
пропагандується в основі інституційної культури ЗВО завдяки використання ліцензійним антиплагіатним
програмам «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Це гуманно впливає на оцінювання студента в цілому та демонструє
важливість даної функції. Обов’язково перевіряються на наявність академічного плагіату в ЗВО: кваліфікаційні
роботи та наукові роботи здобувачів, дисертаційні роботи та автореферати, що подаються до захисту
спеціалізованим вченим радам університету, рукописи навчально-методичних праць та монографій, що мають
авторський текст і рекомендуються до видання вченою радою університету, рукописи статей, тези доповідей, що
надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-практичного та науково-
методичного спрямування. В 2020-2021 навчальному році перевірка на академічну доброчесність поширюється і на
курсові роботи здобувачів. В межах розвитку внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗВО проводить
систематично заходи, в яких беруть участь здобувачі та НПП даної ОП. Розповсюдження академічної доброчесності
відбувається під час тематичних заходів, онлайн-вебінарів, навчального процесу, роботи з науковим керівником.
Наприклад, бібліотека систематично проводить практичний тренінг “Інформаційна культура” для викладачів і
магістрів. Був такий захід проведений і для здобувачів даної ОП. В березня 2020 року проведено заняття для НПП
«Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату». Під час онлайн-зустрічі зі студентами та
окремо з викладачами експертна група переконалася в тому, що питання доброчесності набувають актуальності для
усіх учасників освітнього процесу. Здобувачі проінформовані про наслідки академічного плагіату та недотримання
академічної доброчесності. Зокрема, кваліфікаційна робота не може бути допущена до захисту, якщо фахова комісія
експертів встановила факт збігів/ідентичності/схожості текстів у кваліфікаційних роботах. У цьому випадку робота
повертається на доопрацювання, здобувачеві надаються консультації, а допуск до захисту можливий лише після
позитивного висновку комісії після повторної перевірки тексту на унікальність та належного доопрацювання.
Здобувачі звернули увагу на те, що багато зусиль щодо розвитку академічної доброчесності докладає гарант ОП і
наукові керівники. В межах анкетування здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні
методи навчання та сучасні прийоми викладання» отримані результати відповідей на питання: Чи проводяться
заходи щодо запобігання академічного плагіату і розвитку академічної доброчесності? - так - 96,7%, скоріше так -
3,3%.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи супроводжуються сучасними різноманітними методами, зрозумілими та чіткими формами.
Здобувачі підтвердили свою проінформованість щодо контрольних заходів, можливих дій з процедурою оскарження
результатів навчання. ЗВО здійснює перевірку кваліфікаційних робіт, наукових публікацій здобувачів і НПП на
дотримання академічної доброчесності на основі використання ліцензійних антиплагіатних програм «Unicheck» та
«StrikePlagiarism». В ЗВО створені фахові комісії експертів для розгляду результатів перевірки на наявність
академічного плагіату. Академічна доброчесність поширюється за допомогою інтернет-ресурсів, відповідних заходів
та особистого інформування викладачами. Студенти обізнані на достатньому рівні. В цілому академічна
доброчесність в системі внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти даного ЗВО має всі необхідні
елементи, зокрема політику, стандарти та внутрішню нормативну базу, інституційне забезпечення, відповідні
інформаційно-технологічні засоби.

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

Слабкі сторони, недоліки: Оприлюднення РНП дисципліни, інформації та критеріїв оцінювання в системі Moodle
відбувається на момент початку вивчення дисципліни. Результати опитування свідчать, що не всі здобувачі
задоволені зручністю користування системою дистанційного навчання. Рекомендації: Розширити оприлюднення
інформації про дисципліни, зокрема щодо форм контролю, критерії оцінювання, зокрема завантажити на офіційну
сторінку кафедри/факультету/викладача або\та в електронний портал бібліотеки. Продовжити вдосконалювати
систему дистанційного навчання. Долучити до розвитку культури академічної доброчесності студентське
самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Звернувши увагу на вказані недоліки, можна відмітити, що дана сторона стосується інтернет-ресурсів. Спілкуючись
із керівником ЗВО експертів було попереджено, що сайти знаходяться у стадії апгрейду. Тому, слабкі сторони, які
можуть бути виправлені в найближчий час, за допомогою правильно втілених рекомендацій, можна вважати
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незначними. Експертна група дійшла висновку, що освітня програма відповідає Критерію 5, як загалом відповідного
рівню В.

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.

За результатами зустрічі з адміністрацією та менеджментом ЗВО, академічним персоналом та адміністративним
персоналом підтверджено інформацію відомостей самооцінювання щодо академічної та професійної кваліфікації
науково-педагогічних працівників, які викладають за ОПП. Відповідно до наданої інформації, викладання
обов’язкових ОК забезпечують науково-педагогічні працівники, кваліфікація яких підтверджена документами про
освіту та науковий ступінь з відповідної спеціальності, а також науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи
іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю та відповідно до змісту навчальних дисциплін, що
ними викладаються. Всі викладачі, що забезпечують ОП, є кандидатами (9 осіб) і докторами наук (3 осіб); є
активними науковцями і мають наукові публікації, які дотичні фокусу ОП, відповідають тематиці кваліфікаційних
робіт. Значна частка викладачів мають також практичний досвід, що відзначають здобувачі та випускники.
Ознайомлення з таблицею Зведена інформація про викладачів ОП у відомостях самооцінювання, виявлено низку
помилок. Наприклад не завжди точно вказано кафедру викладача, а “за замовчуванням” написано “кафедра
економіки і менеджменту” (зокрема навпроти прізвищ трьох завідувачів різних кафедр). Не вказано, що Хант
Галина Олександрівна, яка викладає “фахову іноземну мову” є кандидатом наук, а надано інформацію лише про її
дипломи спеціаліста і магістра. ЗВО в цілому має досвідчений колектив, що володіє висококваліфікованим науково-
педагогічним потенціалом, та здатний забезпечувати належний фаховий рівень підготовки магістрів спеціальності
«Економіка». Професійна активність, відповідна до ліцензійних умов, є багатогранною, особливо стосовно
публікацій у виданнях віднесених до наукометричних баз, рекомендованих МОН України, фахових виданнях,
керівництва науково-дослідними темами, спрямованими на вирішення актуальних проблем національної
економіки та регіональних проблем, участі у роботі спеціалізованих рад з захисту дисертаційних робіт та їх
опанування.

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

На зустрічах з керівництвом та менеджментом ЗВО, зустрічах з адміністративним та академічним персоналом
охарактеризовано чинну систему відбору кадрів в ЗВО. Процедури конкурсного добору НПП є прозорим і
зрозуміли, відбуваються згідно Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (нова редакція). Оголошення про проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад публікується в друкованих засобах масової інформації (газета «Житомирщина») та
розміщується на сайті Університету у розділі «Кадрова політика». Наказ про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад від 15.06.2020 р. № 258к), у якому поряд з іншими, міститься пропозиція на заміщення посади
доцент кафедра економіки і підприємництва, свідчить, що вимоги до претендентів відповідають вимогам чинного
законодавства України. Свідченням цьому є Кваліфікаційні вимоги до претендентів, зокрема, на посади доцента та
професора, визначені Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЗВО (нова редакція). Встановлені процедури
конкурсного добору викладачів в ЗВО в цілому дозволяють забезпечити достатньо високий рівень професіоналізму
при викладанні за ОПП «Економіка». Під час зустрічі з НПП було підтверджено, що процедури конкурсного відбору
є прозорими, чіткими та зрозумілими. На відміну від поширеної практики, коли лише посади завідувачів кафедр і
професорів розглядаються на рівні вченої ради університету, а посади доцента, асистента на рівні інституту чи
факультету, в даному ЗВО усі посади проходять розгляд на рівні вченої ради університету, що робить процес
відкритішим. Окрім того, під час зустрічі з представниками студентського самоврядування підтвердилась
інформація, викладена під час зустрічі з адміністративним персоналом, стосовно того, що представники
студентського самоврядування беруть участь у роботі комісії з конкурсного відбору викладачів, їхня думка є
важливою під час розгляду кандидатур та прийняття рекомендаційного рішення. Також представники
самоврядування, які є членами вченої ради, мають право голосу на вченій раді Університету. За результатами
конкурсу з викладачем заключається контракт, де визначені права і обов'язки сторін. У ЗВО передбачений рейтинг
НПП, який формалізований у Положенні про внутрішню систему якості вищої освіти в ЖНАЕУ, який складається
на основі оцінювання фактичного виконання навантаження викладачів за навчальною, науковою, методичною,
організаційною роботою. Викладачі підтвердили наявність такого рейтингу та те, що він враховується при
переукладанні трудового договору (контракту).

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

На фокус-групі з роботодавцями підтверджено їхню участь у перегляді, критичному оцінюванні, удосконалені ОП;
готовність і надалі брати студентів даної ОП для на переддипломну практику; консультуванні під час написання
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магістерської роботи, засіданнях кафедри щодо розгляду питань перегляду ОП, у науково-практичних семінарах,
круглих столах, зустрічах з інвесторами, відборі стартапів та ін. заходах; бути залученими до вдосконалення
освітнього процесу задля наближення його до реальних потреб практики, зокрема до проведення аудиторних
занять. Представники роботодавців зазначили, що і надалі братимуть на практики і працевлаштовувати здобувачів
ОП. С. Кульчицька, менеджер з персоналу, ТОВ «Агрофірма «Київська» наголосила на важливості співпраці з
низкою спеціальностей ЗВО, зокрема “Економіка”. Вона також повідомила, що брала участь у засіданні кафедри з
обговорення змісту ОП, під час якого звернула увагу на необхідність поглиблювати практичні навички, вивчення
спеціалізованого програмного забезпечення, яке стосується обліку робіт, пального та ін. ресурсів в процесі
виробничої діяльності агрокомпаній. Вказано, що загалом студенти спеціальності мають добрі базові економічні
знання, науково-аналітичні навики, водночас наголошено на необхідності подальшого наближення до потреб
практики, зокрема шляхом впровадження дуальної освіти. М. Сіранчук, в.о. директора «Агенція регіонального
розвитку Житомирської області» зазначила, що співпраця з ПНУ триває давно, зокрема студенти залучаються до
проектного менеджменту, де в області відчутний дефіцит фахівців (підготовк заявок на проекти співпраці та їх
реалізації), проведення бізнес-форумів, під час яких студенти отримують реальний досвід, розвивають навички з
дисципліни «Стратегічне планування». Вона також зазначила, що ПНУ отримав перемогу у конкурсі концепцій
дуальної освіти, який організувала Агенція за активної участі стейкхолдерів, і бачить значні перспективи у її
впровадженні. Висловлено побажання на поглиблення знання технологій управління персоналом, принципів
відбору кадрів, знання англійської мови. Директор ТОВ «Житомир-Агропостач» В. Янчевський повідомив, що після
ознайомлення з ОП він наголосив на необхідності звертати більшу увагу на питання охорони праці, яке, на його
думку, поряд зі знанням економічних дисциплін є важливим. Також рекомендовано запрошувати представників
підприємств на захист кваліфікаційних робіт, які виконані на їхній базі. Крім глибоких фахових знань працедавці
наголосили на важливості таких ”soft skills”, як комунікабельність, гнучкість, здатність знайти спільну мову, вміння
приймати нестандартні рішення у критичних ситуаціях, навички роботи у колективі. Водночас складно оцінити
зазначене у відомостях з самооцінювання твердження про роль у залученні роботодавців до т.зв. стажувань на
підприємствах країн ЄС, що трактуються як конкурентна перевага випускників університету, оскільки ці стажування
не є елементом ОП і відбуваються у канікулярний період.

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

За результатами зустрічей з різними фокус-групами та ознайомлення з інформацією, наданою ЗВО з'ясовано: ОПП
“Економіка” передбачені виїзні заняття з фахових економічних дисциплін у провідні підприємства Житомирської
області. ПАТ «Житомирський маслозавод» м. Житомир (протокол засідання кафедри економіки і підприємництва
від 17.04.2020 р.). Здобувачі ОП «Економіка» знайомляться з технологією виробництва, методами збору та
опрацювання статистичної інформації та ведення звітності а такоє з метою вивчення інноваційної діяльності,
ціноутворення, конкурентного середовища під час занять у формі екскурсій на виробництво ( ТОВ «Кромберг енд
Шуберт Україна»; на молокопереробне підприємство ДП «Радомілк» та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат» (м.
Радомишль), Житомирський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ
України. Варто зауважити, що здобувачі користуються сформованим доступом до серії відкритих заходів: лекцій,
тренінгів, інвестиційних та бізнес-форумів, конкурсів стартапів від представників компаній та структур з підтримки
бізнесу (зокрема «Агенцією регіонального розвитку Житомирської області»). У рамках вивчення дисципліни
«Стратегічне планування» студенти магістерської програми долучаються Агенцією регіонального розвитку
Житомирської області, за свідченням її представника, до підготовки заявок на реальні проекти розвитку співпраці у
сфері бізнесу до фондів ЄС. В ЗВО створений Інформаційний центр ЄС, який не лище надає консультаційну
допомогу у поданні та написанні заявок на гранти ЄС а й здійснює просвітницько- інформаційні заходи для
здобувачів (воркшопи, тренінги, лекції, семінари, презентації, дискусії). За результатами спілкування зі
здобувачами, роботодавцями, можна зробити висновок, що запрошення практиків до аудиторної роботи в ЗВО
відбувається, але недостатньо планово та скоординовано. Деякі роботодавці зазначили, що не мали змоги
долучитись до аудиторних занять через зайнятість, але планують це в найближчому майбутньому.

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

Системний підхід до професійного розвитку викладачів в Університеті підтримується завдяки функціонуванню
системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що підтверджується дієвістю Положення про
підвищення кваліфікації та стажування НПП. На сайті Університету в розділі «Програми підвищення кваліфікації
та стажування» розміщено інформацію щодо програм підвищення кваліфікації та стажування для викладачів.
Науково-педагогічні працівники Університету приймають участь у міжнародних стажуваннях, міжнародних
проєктах тощо. Професорсько-викладацький склад також залучається до виконання досліджень в рамках фахових
НДР, що також є додатковим підтвердженням практичної науково-дослідної діяльності та постійного професійного
удосконалення дослідницьких компетентностей викладачів. Професійному розвитку викладачів також сприяє
організація та проведення наукових та науково-практичних заходів (семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів
тощо), наукове співробітництво із закордонними та вітчизняними закладами академічної та галузевої науки тощо.
Положенням про підвищення кваліфікації та стажування НПП ЗВО визначає, що викладачі підвищують
кваліфікацію не менше одного разу протягом 5 років, обсягом не меншим, ніж 6 кредитів ЄКТС. Форми, види,
напрями та суб’єкти надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації обирають науково-педагогічні працівники
залежно від їхніх науково-педагогічних потреб та інтересів. Навчально-науковим центром інтелектуальної
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власності, інноватики та управління проектами у 2019 р. була організована Школа соціального підприємництва, що
передбачала підготовку за трьома навчальними курсами у сфері соціального та інноваційного підприємництва, в
рамках якої підвищили кваліфікацію 24 викладачі ЗВО, зокрема викладачі кафедри економіки і підприємництва
Кільніцька О.С., Яремова М.І., Кравчук Н.І. Викладачі, що забезпечують дану ОП, проходять й закордонні
стажування. Зокрема, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, к.е.н. Куцмус Н. М., яка викладає на даній ОП дисципліну
«Глобальна економіка», у 2016 р. і 2019 р. проходила наукове стажування в Лейбніц-Інституті аграрного розвитку в
країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє (Саалє), Німеччина. Ознайомлення з матеріалами звіту у формі
презентації на методологічному семінарі за результатами стажування засвідчує корисність отриманого досвіду для
викладання на ОП. Результати міжнародних стажувань публікуються (наприклад, публікація Бугайчук В. В.,
старшого викладача кафедри економіки і підприємництва: Bugaychuk V.V.,Kubrak S.V. Academic integrity as a
principle of conscious society development. Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе
учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян. Республіка Польща. Варшава. 2019. С.33-37.
Стажування, спрямоване на підвищення рівня як наукової кваліфікації так і педагогічної майстерності, сприяє
професійному розвитку викладачів та зростанню якості викладання за ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За результатами зустрічей з різними фокус-групами та ознайомлення з інформацією, наданою ЗВО з'ясовано:
Стимулювання викладацької майстерності науково-педагогічних працівників регулюється Положенням про
преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету. Положенням передбачено
преміювання викладачів, зокрема за якісну і сумлінну працю, раціональне використання обладнання, технічних
засобів навчання, запровадження новітніх технологій у навчальному процесі тощо. Відповідно до наказу від
27.02.2020 р. №17 «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам» з 01.03.2020 р. передбачено та
фактично здійснюються виплати премій науковим керівникам переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт, ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіад; науково-педагогічним працівникам
університету за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових
виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science; за оформлення патенту на винахід або на
корисну модель, за присудження наукового ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидату наук). Розроблено
та запроваджено Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ, яке передбачає присвоєння нагород та
почесних звань, відзнак (почесна грамота, подяка ректора, грошова винагорода тощо) за багаторічну, сумлінну та
бездоганну працю та заслуги у навчальній, науковій, інноваційній, організаційно-адміністративній, громадській та
виховній роботі, а також значний особистий внесок у розвиток університету. Під час фокус-груп з гарантом,
керівником та менеджментом ЗВО, академічним персоналом підтверджено в повній мірі інформацію, надану у
відомостях самооцінювання щодо стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В ЗВО успішно функціонує високопрофесійне науково-дослідне середовище, що системно розвивається та має
потенціал для подальшого удосконалення освітнього процесу та інноваційної науково-дослідної діяльності в процесі
підготовки магістрів за ОПП «Економіка». Викладачі постійно підвищують кваліфікацію, як за кордоном, так і у
вітчизняних ЗВО. ЗВО сприяє публікаційній активності НП, зокрема у виданнях, що включені до баз Scopus, Web of
Science, отримання патентів, підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах шляхом
матеріального заохочення. Представники роботодавців долучаються як до процесів фахового обговорення ОПП, так
і до організації та реалізації освітнього процесу у формі консультування здобувачів, органзації занять на
виробництві, проведення переддипломних практик, участі у підготовці проектних заявок, практичних кейсів у
рамках бізнес-форумів, інвестиційних конкурсів стартапів тощо.

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

Слабкі сторони, недоліки: Залучення роботодавців до проходження студентами т.зв. стажувань на підприємствах
країн ЄС не може позиціонуватись як конкурентна перевага випускників ЗВО, оскільки ці стажування не є
елементом ОП і відбуваються у канікулярний період. До аудиторної роботи залучаються роботодавці нечасто і це
відбувається недостатньо планово та скоординовано. Не оприлюднюється рейтинг НПП. Рекомендації:
Формалізувати процеси взаємодії з представниками роботодавців на системних, процедурно врегульованих і
документально оформлених, планомірних засадах. Розширити практику залучення представників державних
установ, представників бізнесу і громадських організацій до проведення аудиторних занять, захисту курсових і
кваліфікаційних робіт. В межах системи професійного розвитку викладачів доцільно розширити власні програми
підвищення кваліфікації, зокрема шляхом розгортання у співпраці з передовими, споріднених до ОП установами та
організаціями. Для подальшого розвитку відкритості та публічності, а також мотивації НПП оприлюднювати
рейтинг найкращих викладачів ЗВО.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Назагал ОПП «Економіка» відповідає вимогам Критерію 6, виявлені недоліки не є суттєвими. Помилки стосовно
даних про викладачів, виявлені у таблиці відомостей самооцінювання мають технічний характер і легко
виявляються зіставленням з інформацією на сайті університету (розділ факультет/ кафедри). Співпраця з
роботодавцями є активною за багатьма напрямками, обговорюється на засіданнях кафедр, тому наявне устремління
до розвитку співпраці з обох сторін і налагоджені контакти є достатньою передумовою для покращення планово-
організаційної роботи із залучення роботодавців до проведення занять у найближчий час.

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.

Під час дистанційної акредитаційної експертизи ЕГ продемонстровано відео-матеріал, а також проведено
відеоекскурсію, що засвідчило наявність та належний стан навчальних корпусів, гуртожитків, спортивного
комплексу, їдальні, кафе, які забезпечують реалізацію ОП. Засвідчена наявність сучасно обладнаних аудиторій, що
залучають до навчального процесу за даною ОП, демонстрації наукових здобутків та роботи НПП. Здобувачі та
викладачі мають можливість користуватися бібліотекою, яка обладнана комп'ютерами, доступом до Wi-Fi. В
бібліотеці функціонує Інформаційний центр Європейського Співтовариства. Бібліотека щороку поповнюється
спеціалізованою літературою, як за замовленням НПП, так і за рахунок літератури, яку видають викладачі ЗВО..
Бібліотека має сайт, який дозволяє здобувачам і НПП отримати доступ до ресурсів бібліотеки, а саме: періодичних
видань, ресурсів відкритого доступу, нових надходжень, бібліографічних видань, віртуальної виставки, бази даних
Scopus, бази даних Web of Science. Використовується функціональний електронний архів. В університеті працює
дистанційна система навчання на платформі Moodle, в якій студенти мають змогу переглянути матеріали своїх
дисциплін, а також брати участь у контрольних заходах. В ЗВО обладнані Wi-Fi точки доступу, які використовуються
у навчальній та науковій діяльності здобувачів та викладачів. На запит експертної групи, було реально представлено
функціонування платформи Moodle, а також наданий список програм які застосовуються в освітній діяльності, а
саме такі програмні продукти, як MS Excel, демоверсії прикладних програм SPSS, Statistica, BPwin, RStidio. Назагал
освітній процес забезпечується належним чином стосовно усіх основних аспектів. В межах анкетування здобувачів
ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання»
отримані результати відповіді на питання: Чи задоволені Ви матеріально-технічним забезпеченням занять? - так -
82,3%, скоріше так - 17,4%.

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.

Під час спілкування зі здобувачами та науково-педагогічним персоналом було встановлено, що всі учасники
освітньо-наукового процесу мають вільний і безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів ЗВО,
необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОП. Під час зустрічі директор бібліотеки
Ігнатюк Марина Вікторівна підтвердила вільний і безоплатний доступ до фондів бібліотеки, каталогів, депозитарію,
а також баз даних Scopus, Web of Science. Підтвердили це здобувачі і НПП. В умовах дистанційного навчання
важливим є виконання замовлень щодо отримання скан-копій джерел на запит користувачів.

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 огляду матеріально-технічної бази та спілкування зі стейкхолдерами виявлено, що навчальні корпуси та
гуртожитки університету перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані. Адміністрація
забезпечує функціонування освітнього середовища на безпечному рівні для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти
даної ОП, що було доведено під час огляду матеріально-технічної бази. В університеті функціонує комісія з питань
надзвичайних ситуацій, діяльність якої пов'язана з координацією діяльності органів управління і структурних
підрозділів університету щодо забезпечення безпеки і захисту працівників та студентів в режимах функціонування

Сторінка 18



об’єктової ланки, здійснення заходів у сфері цивільного захисту; плануванням роботи з розгляду питань, пов’язаних
із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; організацією
першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. В ЗВО, у тому числі і в гуртожитках,
систематично проводиться інструктаж з техніки безпеки. Під час огляду виявлено стенди з інформацією про вимоги
техніки безпеки у навчальному корпусі та інструкції щодо техніки безпеки безпосередньо в навчальних аудиторіях. В
ЗВО наявний напрям «соціально-психологічний супровід», інформація про який викладена на сайті ЗВО в розділі
«Публічна інформація», та існує соціально психологічна служба, котра функціонує згідно розробленого проекту
Положення про соціально-психологічну служб. Під час зустрічей було проінформовано про її становлення,
різноманітні форми діяльності, зокрема у контексті створення на початку поточного навчального року кафедри
психології і формування т.зв. психологічного хабу, в рамках якого , наприклад, вже проведено опитування
"Психотип та особиста безпека"). Здобувачі даної ОП продемонстрували обізнаність щодо функціонування цієї
служби, але водночас засвідчили, що до неї не звертались. Хоча представники служби та відповідальні особи
зазначено, що випадки звернень до неї були та описали ці випадки. Проінформовано, що в межах психологічного
хабу організуються різноманітні тренінгові програми, на які запрошуються здобувачі та НПП. В цілому освітнє
середовище даної ОП є безпечним для життя і здоров’я здобувачів та дозволяє задовольнити їхні потреби та
інтереси.

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

За результатами спілкування з різними фокус-групами з'ясовано наступне. В ЗВО здійснюється всебічна підтримка
здобувачів вищої освіти, зокрема, як з боку адміністрації ЗВО, факультету, кафедри, так і працівників деканату,
НПП, кураторів, гаранту, студентського самоврядування, профспілкової організації, сервісних підрозділів. Здобувачі
використовують інформацію, розміщену на сайті ЗВО, а також активно комунікують з різними стейкхолдерами
через соціальні мережі та месенджери. Під час зустрічі з гарантом та керівництвом було з'ясовано, що триває
розробка нового порталу ЗВО, що пов'язано із загальною трансформацією ЗВО. За інформацією керівника
навчально-наукового центру інформаційний технологій Молодецької Катерини Валеріївни до розробки
долучаються здобувачі з тим, щоб враховувати побажання щодо зручності порталу для всіх учасників освітнього та
наукового процесу. Аналіз сайту під час експертизи та написання звіту свідчить, що сайт ЗВО постійно оновлюється,
додається нова інформація. НПП відкриті до спілкування і готові за необхідності надати додаткові роз’яснення
стосовно змісту дисципліни, системи оцінювання. Здобувачі засвідчили високий рівень підтримки з боку
адміністрації та НПП, випускники - з боку наукових керівників. Здобувачі також проінформували, що наукові
керівники готові здійснювати консультування здобувачів, зокрема і з урахуванням мінливих умов карантину,
застосовуючи різні форми комунікацій: безпосередньо зустрічі, онлайн спілкування, листування електронною
поштою, спілкування у месенджерах і соціальних мережах. Втім в умовах карантину кількість груп у месенджерах і
соціальних мережах зростає, що знижує ефективність комунікацій. За результатами зустрічей з'ясовано, що
підтримку здобувачам готові надавати студентське самоврядування та профспілкова організація, зокрема в
позаосвітніх питаннях, допомозі щодо саморозвитку, участі у спортивних та культурних заходах, вирішенні
конфліктних ситуацій. Втім здобувачі даної ОПП продемонстрували недостатній рівень обізнаності щодо діяльності
цих організацій та стосовно того, яку підтримку вони можуть надавати здобувачам. Здобувачі за потреби можуть
звернутись до соціально-психологічної служби, з чим вони ознайомлені. В межах анкетування здобувачів ОП
“Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання»
отримані результати відповідей на питання: Чи завжди є вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів
університету? - так - 97,2%, скоріше так - 2,1%.

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

В Університеті розроблено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. Під
час огляду матеріально-технічного забезпечення з'ясовано, що в ЗВО обладнано пандусами вхід в корпуси №2 та
№4, виготовлено та змонтовано металеві перила для входу в будівлі. Передбачено надання допомоги особам з
обмеженою можливістю черговими корпусів. В корпусі, де передбачена реалізація даної ОП, є ліфти. В межах
інклюзивної освіти здобувачам пропонують платформу Moodle, яка містить всі необхідні методичні матеріали та
дозволяє здійснювати контроль та оцінювання. В ЗВО доволі успішно навчаються особи з особливими освітніми
потребами, але на ОПП «Економіка » таких осіб немає.

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.

У ЗВО діє Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням. Під час
спілкування здобувачі та НПП засвідчили, що вони ознайомлені з положеннями даного документа, а при зустрічі зі
студентським самоврядуванням з'ясовано, що вони також обізнані щодо Положення і готові та знають яким чином
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повинні брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, у випадках прояву дискримінації. В ЗВО призначена
наказом ректора уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції. Здобувачі, НПП, студентське
самоврядування засвідчили, що упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОП «Економіка»
конфліктних ситуацій, випадків дискримінації та сексуальних домагань не було. В межах анкетування здобувачів
ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання»
отримані результати відповідей на питання: Чи достатньо проінформовані студенти про демократичні методи
усунення конфліктних ситуацій? - так - 100%. Чи присутня свобода слова в університеті (кафедрі)? - так - 100%.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Доглянутість та відмінний стан навчальних корпусів та аудиторій. Наявність підтримки здобувачів зі сторони
адміністрації, органів самоврядування, деканату, гаранту, НПП, сервісних підрозділів. Наявний безоплатний доступ
НПП та здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації ОП.
Процедура вирішення конфліктних ситуацій формалізована і наперед визначена. Забезпечена соціально-
психологічна підтримка здобувачів і НПП. Створені належні умови для реалізації права на освіту особам з
особливими освітніми потребами.

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

Слабкі сторони, недоліки: З боку здобувачів і роботодавців існує потреба у розширенні інформування здобувачів
про можливості працевлаштування, необхідних умінь та компетентностей та їх розвитку. Інформація щодо
недопущення конфліктних ситуацій, дискримінації, за свідченням окремих здобувачів надавалась через лінк,
надісланий у месенджер, що не гарантує того, що на цю інформацію усі здобувачі звернуть належну увагу. У випадку
дистанційного навчання за карантинних умов немає можливості користуватися скринькою довіри. Рекомендації:
Створення загальної бази та її відкритості для здобувачів щодо наявних вакансій від роботодавців та служб з
працевлаштування, проведення ярмарків вакансій, тренінгів з готовності до самопрезентації в рамках процедур
відбору персоналу. Проводити попереджувальні заходи та урізноманітнити шляхи донесення інформації, її
візуалізації щодо недопущення конфліктних ситуацій, дискримінації. Враховуючи дистанційність навчання
відкрити електронну скриньку довіри на сайті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Базова інформація щодо можливостей працевлаштування надається здобувачам ЗВО, оскільки існує співпраця з
працедавцями, однак вимоги ринку є настільки швидко змінними, що потрібно оперативніше, на системних засадах
інформувати здобувачів, що дасть їм змогу краще адаптуватись до цих вимог. Інформування щодо недопущення
конфліктних ситуацій та дискримінації здійснюється, однак форми донесення інформації недостатньо активні.
Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, недоліки, які не є системними за своїм характером, і можуть
бути виправлені в найближчий час, експертна комісія дійшла висновку, що освітня програма відповідає Критерію 3
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.

Університетом визначені процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду в
наступних документах: Положенням моніторинг освітньої програми; Положенням про організацію освітнього
процесу; Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти. За результатами спілкування з
гарантом, ННП, представниками роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП, відповідальною за моніторинг освітньої діяльності та якості вищої освіти ПНУ можна узагальнити, що
процес удосконалення ОПП “Економіка” відповідає загальноінституційній політиці щодо розроблення,
затвердження, моніторингу та щорічного перегляду ОП, про що свідчать наявні ОП та відповідні додаткові
документи, зокрема рецензії. Ознайомлення з програмами та протоколом №13 засідання кафедри економіки і
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підприємництва від 17.04.2020 р. засвідчило, що за результатами обговорення проекту ОПП на 2020 р. робоча група
внесла відповідні зміни та доповнення до ОПП, зокрема: на 2020 р. у порівнянні з 2019 н.р. виключено дисципліни
«Державне регулювання економіки», «Економіка органічного виробництва», «Аграрна політика», «Стратегічний
маркетинг», «Конкурентоспроможність підприємства» оскільки такі дисципліни не забезпечують формування
компетенцій здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти та носять інформаційну складову яка більшою
мірою стосується першого (бакалаврського) рівня. Зміни редакційного характеру щодо назви освітніх компонентів
були внесені у дисциплінах: «Економіко-математичне обґрунтування проектів» на «Економічне обґрунтування та
управління проектами», «Економіка та управління персоналом підприємства» на «Стратегічне управління
персоналом підприємства», «Методологія і організація наукових досліджень» на «Методологія наукових
досліджень», «Інформаційні системи управління підприємством» на «Інформаційні технології управління
підприємством», «Ділова іноземна мова» на «Фахова іноземна мова». Зазначено, що виклад матеріалу даних
дисциплін за нової редакції дозволить глибше розкрити теоретико-методологічні основи освітнього компонента та
зорієнтувати на глобалізаційні процеси світової економіки. Також з ОП вилучено науково-педагогічну практику,
оскільки дана освітня компонента меншою мірою забезпечує формування результатів теоретичної та практичної
підготовки магістра. За результатами анкетування змістовне наповнення проєкту ОП «Економіка» на 2020-2021
н.р., зокрема, за освітніми компонентами циклу дисциплін загальної підготовки задовольняє 94,3% опитуваних
здобувачів та за циклом професійної підготовки – 96,1 %.

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.

Залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОП реалізується за рахунок проведення анонімного
анкетування безпосередньо здобувачів ОП “Економіка” другого рівня вищої освіти за темою “Актуальні методи
навчання та сучасні прийоми викладання”, в якому, зокрема, можна висловити думку щодо змістовного наповнення
програми, якості викладання, застосування сучасних форм та методів навчання. Результати опитування
обговорюються на засіданнях кафедр, однак не опубліковані, тобто не доступні публічно. Також під час зустрічі зі
здобувачами засвідчено практику внесення пропозицій безпосередньо гаранту, якщо вони стосуються освітньої
програми, або викладачам, які забезпечують викладання відповідних ОК, якщо це стосується їхніх дисциплін. До
перегляду ОП залучається самоврядування. Так, голова студентського самоврядування Лопатюк Олександр
Валерійович на засіданні кафедри економіки і підприємництва (протоколом №13 від 17.04.2020 р.) зазначив, що
разом із завідувачем кафедри кожен семестр організовує зустрічі з керівниками та спеціалістами провідних
підприємств області; керівництво кафедри проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію за
обов’язкової участі здобувачів, також забезпечується перехресна участь здобувачів у факультетських та міжнародних
конференціях з різних галузей знань. Цю інформацію підтверджено також під час зустрічі з представниками
студентського самоврядування та представниками профкому студентів, де було відзначено можливість комунікації
здобувачів через їхні організації для внесення пропозицій щодо внесення змін в ОП. Свідченням про те, що
пропозиції здобувачів беруться до уваги, є факт участі цих організацій у вчених радах університету, факультету,
відповідних засіданнях кафедри, а також можливість прямого контактування у випадку необхідності з ректором,
проректорами, деканами, та гарантом програми. На рівні ЗВО планується запровадження студентського гаранта ОП.

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

Взаємодія з роботодавцями, відображена в ОП 2019 року та 2020 року, а саме у 2019 році вона відображена
рецензіями-відгуками від в.о. директора установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» Сіранчук
М. І., директора з персоналу, ТОВ «Агрофірма «Київська» Кульчицької С. П., зав. кафедри економіки Львівського
національного аграрного університету, д.е.н. Черевка Г.В., засновника консалтингової компанії «КиївСтратПро»
Шутенка В.І., директор ТОВ «Житомир-Агропостач» Янчевського В. Л., а в ОПП 2020 року залучені до її розробки
стейкхолдери (частково оновлений вище наведений перелік) зі сторони роботодавців перелічені в передмові. Окрім
того, на основі узагальнення інформації Житомирського центру зайнятості стосовно вимог роботодавців на ринку
праці до фахівців з економіки викладачами кафедри зроблено пропозиції до тематичного наповнення дисциплін
«Стратегічний розвиток підприємства», «Економічна діагностика», «Лідерство та партнерство», «Економічний
потенціал», «Стратегічне управління персоналом підприємства».

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

Про те, що на рівні ЗВО здійснюється збір інформації про випускників свідчить сторінка з інформацією про відомих
осіб за багатолітній період історії ЗВО на його сайті. Запроваджена практика проведення зустрічей з успішними
випускниками університету, які відбуваються у форматі виступів, круглих столів, конференцій. Випускники також
долучаються до розвитку в ЗВО нових науково-прикладних напрямків досліджень. Однак для того, щоб ця
діяльність мала системний характер, варто відстежувати не лише кар'єрні траєкторії найуспішніших випускників, та
покладатись на те, що вони (як було зазначено на фокус групі з НПП) “самі дають про себе знати”, а запровадити
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систему збору і аналізу інформації стосовно всіх випускників (їхнього кар'єрного просування - працевлаштування чи
подальшого навчання, необхідності у перенавчанні та підвищенні кваліфікації). Зокрема це стосується даної ОП.
Випускники ЗВО і даної ОП залучаються до агітаційної роботи з абітурієнтами, що є позитивною практикою.

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

Реагування на внутрішні недоліки в ОПП та освітній діяльності з реалізації ОПП системою внутрішнього
забезпечення якості освіти регламентується в таких документах: Положенням про порядок реалізації моніторингу та
перегляду освітньої програми; Положенням про організацію освітнього процесу; Положенням про внутрішню
систему забезпечення якості вищої освіти. Під час зустрічі із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами
та адміністративним персоналом, керівники підрозділів навчально-наукового центру забезпечення якості освіти та
навчально-наукового центру розповіли про особливості своїх обов’язків. Недоліки, виявлені шляхом діяльності
системи внутрішнього забезпечення якості освіти, наведені у відомостях про самооцінювання ЗВО (низький рівень
мобільності інформації в системі дистанційного навчання здобувачів ОП; невідповідність окремих компонентів ОП,
на завершальному етапі її реалізації, вимогам роботодавців; відсутність чіткої системи встановлення принципів
академічної доброчесності та унікальності кваліфікаційних робіт здобувачів ОП на завершальних етапах реалізації
ОП; проблеми в доступності інформаційного середовища в процесі реалізації освітньої діяльності ОП) на момент
акредитаційної експертизи в цілому вирішено, та ЗВО, гарант, робоча група та група забезпечення ОП продовжують
працювати щодо подальшого удосконалення цих напрямів. Позитивною практикою є анкетування абітурієнтів
щодо очікувань від навчання у ЗВО, що враховується в подальшому в освітньому процесі. Від роботодавців,
здобувачів вищої освіти та НПП скарг на систему забезпечення якості на даній ОП не надходило.

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

Дані про попередні акредитації, котрі проходили в ЗВО, опубліковані в розділі «Ліцензування та
акредитація»(http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya). Акредитація ОП «Економіка» для здобувачів
другого рівня вищої освіти відбувається вперше. Уітм можна відзначити, що ЗВО і робоча група даної ОП реагує на
пропозиції та зауваження акредитації інших ОП та інших рівнів освіти. У червні 2019 р. проводилася акредитація
ОП «Економіка» першого рівня вищої освіти. Усі пропозиції та рекомендації експертної комісії були обговорені на
засіданні кафедри з метою їх врахування у подальшій діяльності. Зауваження експертної комісії щодо збільшення
наукових праць, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, враховані (у 2019-2020
навч.р. опубліковано 4 статті у виданнях, що індексуються в цих базах). Щодо рекомендації з сприяння науково-
дослідній роботі студентів, то під керівництвом викладача кафедри Бугайчук Віти Віталіївни здобувач даної ОП Сич
Карина була відзначена дипломом ІІ ступеня за наукову роботу «Біоекономічний напрям розвитку підприємства»
на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт зі спеціальності «Економіка підприємства»; за 2019-2020
навчальний рік видано 11 спільних публікацій викладачів і здобувачів, у т. ч. 1 монографія (Кільніцька О.С., Кравчук
Н.І., Верлюк М.М.), 6 публікацій у фахових виданнях України (Кравчук Н.І., Остапчук А.В.; Кільніцька О. С., Верлюк
М. М.; Кільніцька О. С, Сушицький О. І., Сардаковський Я. А.; Ткачук В. І., Яремов Ю. К., Яремова М. І.; Козіревич
А.В., Лень І.І., Ходаківський; Кравчук Н.І., Данилюк Я.О. та 4 тез доповідей на Всеукраїнських (Кільніцька О. С,
Сивковська М. М.; Грабчук І.Ф., Мельник Л.М.; Бугайчук В.В., Разумна К. А., Сич К. М.) та міжнародних (Кільніцька
О. С, Сушицький О. І., Сардаковський Я. А.) конференціях. За результатами акредитаційної експертизи ОП “Право”
28-30.11.2020 р. було рекомендовано затвердити Положення про практичну підготовку здобувачів ЗВО. Відповідно,
у лютому 2020 р. таке Положення було затверджено і почало діяти.

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

В академічному середовищі ЗВО відбувається процес формування культури якості освіти. Про це свідчать кроки
щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти, її регламентація внутрішніми положеннями,
а також активна діяльність відділів, котрі забезпечують її реалізацію (навчально-науковий центр забезпечення
якості освіти та навчально-науковий центр). Про розвиток культури якості освіти свідчить реалізація Положення
про порядок моніторингу та перегляду ОП, а також розробка та публічне обговорення таких положень, як
Положення про проєктні групи і групи забезпечення. За результатами зустрічей і спілкування зі здобувачами, НПП,
адміністрацією і допоміжними підрозділами з'ясовано, що в ЗВО постійно проводяться заходи, спрямовані на
саморозвиток, вдосконалення, сприйняття потреби повного впровадження культури якості та підтримку цього
процесу. До цього процесу залучаються всі учасники освітнього процесу - адміністрація, здобувачі, НПП,
роботодавці, самоврядування тощо. З'ясовано, що послідовному розвитку даної ОП сприяє чітко визначена та
зрозуміла, відкрита система перегляду ОП, опитування здобувачів даної ОП щодо освітнього процесу, змісту ОП в
межах анкетування «Актуальні методи навчання та сучасні прийоми викладання», системна співпраця з
роботодавцями і академічною спільнотою, стажування і підвищення кваліфікації, зокрема в закордонних ЗВО, за
темами, пов'язаними з якістю освіти та академічною доброчесністю (Бугайчук В.В., Куцмус Н.М. й ін.), результати
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яких в подальшому обговорюються на методологічному семінарі, впроваджуються в публікаціях, внутрішнього
рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП. Питання удосконалення ОП постійно розглядається на
відкритих засіданнях кафедри економіки та підприємництва із запрошенням здобувачів, самоврядування,
роботодавців, а також методологічному семінарі, вченій раді факультету та ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Визначена загальноінституційна політика розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП.
Пропозицій щодо вдосконалення ОПП надаються системно та систематично через прямі контакти з адміністрацією,
стосовно яких немає бюрократичних обмежень, організації самоврядування здобувачів (студентська рада
університету, студентське самоврядування факультету економіки та менеджменту, профком студентів), шляхом
опитувань здобувачів, співпраці з роботодавцями. Пропозиції публічно обговорюються на засідання кафедри і
документально закріплюються протоколами . Процес формування культури якості інституційно структурований,
добре організований і ефективно функціонує. Сформовані та функціонують підрозділи, які забезпечують якість
вищої освіти.

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

Слабкі сторони, недоліки: Відсутність оприлюднених результатів опитування здобувачів, рецензій на ОП. Виявлено
потребу роботодавців щодо подальшого поглиблення практичної підготовки, здатності до ведення підприємницької
діяльності в умовах ризику, володіння знаннями ефективного функціонування елементів інфраструктури ринку,
спеціалізованим програмним забезпеченням. Відсутня загальна система відстеження кар’єрної траєкторії
випускників. Випускники не залучають до перегляду ОП. Відсутнє опитування здобувачів щодо окремих ОК, а також
опитування НПП, роботодавців, випускників. Рекомендації: Запровадити практику оприлюднення і презентації
результатів опитування здобувачів, рецензії на ОП на сайті ЗВО. Продовжити співпрацю з роботодавцями задля
кращого розуміння змін попиту на конкретні навички та компетентності випускників ОП. Запровадити систему
відстеження кар’єрної траєкторії всіх випускників (сфера працевлаштування, посада, подальше навчання,
необхідність у перенавчанні та підвищенні кваліфікації тощо). Залучати випускників до удосконалення змісту та
забезпечення ОПП. Розробити загальноуніверситетський механізм системного опитування студентів щодо якості
вищої освіти та оцінювання, у тому числі викладання окремих компонентів ОП, а також інших стейкхолдерів,
зокрема НПП, роботодавців, випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО визначені чіткі процедури розроблення, затвердження, моніторингу і перегляду ОП і системно та послідовно їх
дотримується. До перегляду ОП та забезпечення якості освіти дійсно залучаються роботодавці, пропозиції яких
враховуються. Система забезпечення якості освіти даної ОП своєчасно реагує на зовнішні та внутрішні пропозиції та
зауваження. В академічній спільноті ЗВО послідовно формується культура якості освіти, що сприяє розвитку ОП
“Економіка” та освітнього процесу за нею. Недоліки щодо оприлюднення рецензій на ОП, результатів опитувань
здобувачів; відсутність загальної системи відстеження карєрної траєкторії випускників тощо не є системними, і
можуть бути пояснені у т.ч. незавершеністю процесу трансформації та переосмисленням концепції ЗВО, який
відбувається на даний час (зміна назви та заходи, спрямовані на реалізацію змін, які впроваджуються сьогодні).
Відповідно експертна група дійшла висновку, що ОП “Економіка” та освітня діяльність за нею відповідають
Критерію 8 з недоліками, які не носять системний характер, і можуть бути вирішені в найближчий час.

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.

Права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу ПНУ регулюються за допомогою низки документів, які у
вільному та зрозумілому доступі розміщені на офіційній сторінці. При опитуванні здобувачів вищої освіти, НПП,
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представників адміністрації та допоміжних підрозділів було з’ясовано, що прозорість та публічність забезпечується
участю учасників освітнього процесу безпосередньо в діяльності університету, їх інформуванням щодо їх права та
обов’язків на інформаційних ресурсах, заходах відповідно нормативним документам ЗВО.

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.

За результатами зустрічей з гарантом ОП, фахівцями та студентами експертна група переконалась у своєчасній
публікації проекту ОП на офіційному сайті з метою одержання зауважень та пропозицій стейкхолдерів.

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.

На сайті ЗВО загальна інформація про університет, спеціальності, ОП, факультети, крім української мови, викладена
польською, китайською, англійською, німецькою. Під час експертизи було надано достатньо ресурсів та аргументів,
що свідчать про своєчасну публікацію на офіційному веб-сайті точної та достовірної інформації про дану ОП та її
проєкт. На сторінці кафедри викладені силабуси та каталог вибіркових дисциплін для даної ОП. На сторінках
кафедр представлена загальна інформація про викладачів щодо їх посади, спеціальності, наукового ступеня, звання,
сфери наукових інтересів, основних публікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Офіційний сайт http://znau.edu.ua/ містить достатній перелік ресурсів для ознайомлення з цілями та програмою
ЗВО. Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу чітко визначені в
офіційних документах і також розміщені на офіційному сайті ЗВО у вільному доступі. Проєкт ОП “Економіка”
своєчасно був оприлюднений з метою одержання зауважень та пропозиції від стейкхолдерів. ЗВО оприлюднює
достовірну інформацію про ОПП. Всі зацікавлені сторони мають можливість з нею ознайомитись.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Слабкі сторони, недоліки: На сайті ЗВО відсутня окрема інформація щодо ОП, зокрема навчальні плани, результати
моніторингу, наукові заходи для здобувачів тощо; обмежена інформація щодо професійної діяльності викладачів,
що забезпечують реалізацію ОП. Більш повна інформація щодо змісту та реалізації ОП та НПП, що її забезпечують,
дозволила б підвищити відкритість та інформативність даної ОП для всіх стейкхолдерів і покращила б їх
комунікацію. Рекомендації: Рекомендовано розробити і запровадити процедуру оприлюднення пропозицій
стейкхолдерів на офіційному сайті ЗВО. Забезпечити більш повне оприлюднення інформації щодо ОП, зокрема на
сайті випускової кафедри або відповідного факультету (навчальний план, план наукових заходів, інформація про
випускників, заходи для абітурієнтів, результати моніторингу (опитувань), позанавчальні заходи для здобувачів ОП,
наукові публікації та наукові здобутки здобувачів й ін.). Розширити оприлюднення інформації про викладачів, що
забезпечують реалізацію даної ОП (дисципліни, наукові інтереси, інформація про стажування та підвищення
кваліфікації, посилання на профілі в ORCID, ResearcherID, Google Scholar або основний список як наукових, так і
методичних публікацій, інші види активності). Це підвищить рівень обізнаності в конкурентних перевагах даної ОП
зовнішніми стейкхолдерами, абітурієнтами. Окрім того, це дозволить оптимізувати спілкування груп з обмеженим
доступом на більш прозорий рівень, зменшуючи комунікації у месенджерах.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Сторінка 24



ЗВО підтримує достатній рівень прозорості та публічності основних документів, якими забезпечується регулювання
освітнього процесу та реалізація даної ОПП. За результатами експертної оцінки визначено, що ОП має значний
рівень узгодженості із якісними характеристиками за критерієм 9, виявлений недолік не є суттєвим.

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

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
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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.

Експертам було вчасно надано всі документи, матеріали, які підтверджують інформацію, надану у відомостях про
самооцінювання ОП. Інформація, викладена у відомостях про самооцінювання ОП, є достовірною. ЗВО
продемонстрував наявність перспективних планів розвитку в процесі трансформації у відповідності до місії і
стратегії та розуміння того, яким чином вони будуть реалізовуватися. При цьому активно залучається передовий
досвід вітчизняних та закордонних ЗВО та кращих взірців ОП. Позитивним є керівництво та участь НПП у
виконанні актуальних науково-дослідних тем, зокрема в рамках досліджень Науково-інноваційного інституту
економіки агробізнесу в структурі ЗВО, які охоплюють регіонально-галузевий контекст. Дана ОП позитивно оцінена
і підтримується академічною спільнотою ЗВО-партнерів, зокрема Львівського національного аграрного
університету, Сумського національного аграрного університету, представники споріднених ОП з яких висловили свої
міркування під час резервної зустрічі. Зокрема обговорено можливості та перешкоди для розвитку внутрішньої
мобільності. Серед сьогоднішніх здобувачів та випускників ОП “Економіка” (другий (магістерський) рівень)
достатньо тих, для кого навчання на даній ОП - це друга або третя освіта. Її вибір був зумовлений професійними або
кар’єрними потребами здобувачів, і вони позитивно оцінюють ОП.

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 B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

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
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Звіт про
стажування_приклад.pdf

dxOjLkpGnD0BZHQ+eXQuaRg6qTK+PgQStz7Lrdb
ACVY=

Додаток Програма
стажування_приклад.pdf

jE7HxuvU0VHfOeEen3Lh6vFWogDQxPKlUgWFXU
4xKFU=

Додаток Індивідуальний план
здобувача.pdf

NmVfVD7pfSpinIhWBMCdr77KB/nDQTULJnSYZezl
3wY=

Додаток Протокол засідання кафедри
щодо обговорення ОП.pdf

ZqXGnWIALdlFcLvptRpcHMtCo5GZD/MktDbUTR2
qphI=

Додаток Тематика дипломних робіт.pdf Pd3DHj8Vdw7ijEYzbcEYWP9dmchOfzH25ZSbfyXgI
ow=

Додаток Тематика курсових робіт.pdf O8TFw+IqsO0IM4mkzi0pA4fX4wowE24bqMCOlqh
23wc=

Додаток Звіт наукового гуртка.pdf DHPBJB8+PbLtSQQXf+rgL3HZBYUq8rmNXYano/
TYTzI=

Додаток Результати опитування
здобувачів.pdf

KIXUy89qDgtOgcHmN7eB233gb9BZAbqaFVnC5zST
Dhw=

***

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

Ломачинська Ірина Анатоліївна

Члени експертної групи

Соловій Ігор Павлович

Волкова Аліна Анатоліївна
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