
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23836 Захист і карантин рослин

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

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 23836

Назва ОП Захист і карантин рослин

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 202 Захист і карантин рослин

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 Сикало Оксана Олексіївна, Башлай Аліна Григорівна, Мринський Іван
Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.10.2020 р. – 30.10.2020 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_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1
%82.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%95%D0%93_%D0%B7%D0%B0%
D1%85_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB.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

У цілому освітньо-професійна програма відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої
програми дотичні суспільній місії та Стратегії університету. Освітній процес регламентовано чинними положеннями
і нормативною документацією. Зміст освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» відповідає усім
нормативним вимогам, а структурно-логічна схема відповідає заявленій предметній області та має логічну
послідовність. Освітній процес на ОП, професійний кадровий потенціал, структура та зміст освітньої програми
дозволяють досягнути поставлених цілей та ПРН. В університеті дотримано процедури публічності, прозорості щодо
викладеного контенту; забезпечено вільний доступ до всієї інформації та інфраструктури, студентоцентрований
підхід у навчальному процесі, забезпечуються права академічної свободи; дотримано права й обов’язки усіх
учасників навчального процесу. Фінансові, матеріальні ресурси та створений освітній простір – забезпечують
належне виконання поставлених завдань. Загалом ОПП «Захист і карантин рослин» відповідає суті критеріїв і
підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Узагальнення сильних сторін та позитивних практик за ОПП «202 Захист і карантин рослин», що акредитується
наступне: Поліський національний університет має належну локальну нормативну базу, яка стосується всієї
освітньої діяльності за ОПП 202 «Захист і карантин рослин»; цілі програми сформульовані у відомостях
самооцінювання (ВС) відповідають суспільній місії та стратегії ЗВО; при розробці ОПП враховано досвід деяких
аналогічних вітчизняних та закордонних програм; правила прийому на навчання за ОП прозорі, зрозумілі, без
дискримінаційних ознак; на сайті є відповідна інформація щодо Правил приймання на навчання в магістратуру та
порядок визнання результатів навчання в інших закладах; у ЗВО здійснюється онлайн опитування здобувачів,
викладачів, роботодавців, випускників; конкурсний добір НПП здійснюється прозоро, відповідно до нормативної
бази законодавства України та внутрішньо університетської; викладачам створено сприятливі умови для їх
професійного розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення; у ЗВО розроблена і функціонує система
академічної доброчесності та приділяється належна увага внутрішньому забезпеченню якості вищої освіти, гарною
практикою є формування культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої діяльності за ОП; для
організації навчання використовується навчальна платформа Moodle, та інші сучасні додатки такі як ZOOM, Viber,
т о щ о ; ОП орієнтована на високоякісну практичну підготовку здобувачів, що реалізується через роботу у
лабораторіях, демонстраційних полях ЗО, на базі профільних аграрних підприємств, відомих міжнародних
компаній та співпрацю з науковими установами НААН; до реалізації освітньої програми залучено науково-
педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, вчене звання, кваліфікацію та наукові публікації за
спеціальністю, що відповідає профілю і напряму освітніх компонентів; вагому підтримку викладачам і здобувачам
освіти у поєднанні навчання і досліджень забезпечує наукова бібліотека; НПП підвищують свою кваліфікацію, в
тому числі у закордонних установах, здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і
наукову роботу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

у подальшій реалізації програми доцільно розширити впровадження міжнародного досвіду за даною спеціальністю,
також сучасних освітніх практик; постійно залучати широке коло стейкхолдерів до процесу перегляду та оновлення
змісту навчальних дисциплін. Оприлюднювати інформацію щодо врахування зауважень і побажань стейкхолдерів
освітнього процесу під час перегляду ОП у спеціально відведеному місці, тобто не тільки на сторінці кафедри;
створити необхідні умови для залучення здобувачів вищої освіти до міжнародної академічної спільноти, посилити
співпрацю міжнародного відділу зі студентським самоврядуванням та здобувачами; посилити організаційну та
інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти ОП, що акредитується щодо змісту ОК, а також можливостей
внесення пропозицій щодо удосконалення ОП; покращити інформування здобувачів про можливість визнання
результатів навчання, здобутих в неформальній та сомоосвіти освіті, та в інших ЗВО; заохочувати здобувачів до
участі в науково-дослідних проєктах; при доопрацюванні робочих програм навчальних дисциплін звернути увагу на
розширення та оновлення списку рекомендованої літератури; провести структурування сайту ЗВО та оптимізацію
подачу інформації, в тому числі тої, яка стосується удосконалення змісту ОП.

III. Аналіз
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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.

Місія Поліського національного університету (раніше Житомирського національного агро-екологічного
університету) визначена Стратегією розвитку ЖНАЕУ (2016 р.), яка розміщена на офіційному веб-сайті
(https://cutt.ly/CgDABet) та передбачає генерування нових знань, інноваційних ідей та створення екологобезпечних
технологій; підготовка професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та
підприємницьку діяльність і забезпечувати позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.
Сучасний інноваційно-підприємницький університет є ключовою рушійною силою екологічно безпечного,
соціально відповідального та економічно ефективного розвитку Полісся України; забезпечує підготовку
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, формування активної громадської
позиції студентів та професорсько-викладацького складу на що спрямовані і цілі ОП «Захист і карантин рослин».
ПНУ – університет міжнародного рівня – за змістом і організацією своїх програм, студентами і викладачами, що
підтверджується Стратегією інтернаціоналізації на 2019-2029 рр. (https://bit.ly/34U79L9). ОП 202 «Захист і
карантин рослин» є одним з ключових елементів стратегії університету, яка визначає пріоритетність
співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Сьогодні професійна підготовка фахівців із захисту і
карантину рослин дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку сільського господарства на місцевому,
регіональному та національному рівнях та сприяти виробництву екологічно чистої і безпечної рослинної продукції,
зменшити пестицидне навантаження на навколишнє середовище шляхом оптимізованого та ресурсоощадного
супроводу технологічних процесів вирощування рослин та екологічно-безпечного управління процесами на
виробництві.

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

Цілі ОП спрямовані на вирішення комплексних завдань з рентабельного і екологічно безпечного захисту
сільськогосподарських, декоративних, культурних, лікарських, лісових насаджень від шкідливих абіотичних і
біотичних чинників; виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та
збалансованого природокористування. Генерування на базі отриманих знань наукових розробок для інноваційного
розвитку агропромислового комплексу та формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок і
застосування їх у професійній діяльності сфери захисту та карантину росли. Цілі ОП визначені з врахуванням потреб
стейкхолдерів. На зустрічі з експертною групою, роботодавці підтвердили вагомість та мету ОП, професійну
спрямованість підготовки фахівця. Менеджер компанії «Сингента» Західного бізнес регіону Леонід Ільченко
відзначив необхідність підготовки захисників рослин для ринку праці. На сьогодні «Перелік пестицидів і
агрохімікатів» нараховує декілька тисяч хімічних препаратів, що дозволені для застосування на території України.
Проте розібратися у агрофармакології пестицидів (культура, фаза вегетації с.-г. рослини, кратність, норми, дози,
концентрації діючої речовини) може далеко не кожний агроном. Роботодавці наголосили на важливості вивчення
англійської мови захисником рослин. Під час зустрічі зі здобувачами ВО було встановлено, що їх інтереси в цілому
співпадають з роботодавцями, зокрема, щодо освітніх компонент профспрямування та англійської мови.
Унікальність ОП обумовлена тісною співпрацею провідних професорів галузі захисту і карантину рослин;
високопрофесійних виробничників з особистим успішним досвідом управління в сільському господарстві та
аграрних експертів – представників авторитетних компаній, що надають консультації з питань захисту рослин
суб’єктам сфери с.-г. Підготовку і необхідність фахівців на ринку праці високо оцінили роботодавці, присутні на
зустрічі та залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: голова правління ПАТ
«Андрушівське» Андрушівського р-ну Житомирської обл. М.Ануфрієв, завідувач навчально-дослідного поля ПНУ
М. Сич, менеджер з продажу компанії «Сингента» Західного бізнес регіону Л.Ільченко, заступник директора з
виробництва ТОВ Деденс-Агро Рівненської обл. Л.Ільчишин, в.о. директора ТОВ «Господарський двір»
Романівського р-ну Житомирської обл. І.Черняхівський, завідувач лабораторії мікробіометоду Інституту захисту
рослин НААН України Г.Ткаленко. Результати навчання та зміст дисциплін обговорюються на зустрічах здобувачів з
директорами передових підприємств, на які запрошують викладачів ЗВО та завідувача випускової кафедри. Зібрані
докази свідчать про врахування позицій і потреб стейкхолдерів ОП при формуванні ОП. Додаткові докази:
протоколи спільних зустрічей не вимагали, інформація на сайті відсутня, результати опитувань роботодавців
(https://bit.ly/2TTzWcq). Характер зустрічі зі стейкхолдерами вказує про дійсний, а не формальний характер щодо їх
залучення.
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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.

ОП спрямована на підготовку майбутніх кадрів для агропромислового комплексу України, державних структур,
зокрема Держпродспоживслужби України, науково-дослідних установ, які потребують фахівців високого рівня.
Розмови з керівництвом університету, гарантом ОП, викладачами вказують на розвиток ОП та пошук нових шляхів
удосконалення ОП. Так, ректор Олег Скидан відмітив, що університет орієнтується на випуск фахівців не лише для
сільського господарства, але і тих, які зможуть працювати в урбанізованих територіях, таких як, ботанічні сади,
дендропарки, тепличні господарства з вирощування квітково-декоративної та лікарської сировини. Огляд
матеріально-технічної бази ОП, зустрічі з гарантом, НПП ЗВО та роботодавцями, свідчать про врахування тенденцій
галузевого та регіонального контексту даної ОП. За результатами аналізу звіту, зустрічей з гарантом ОП та НПП,
було встановлено, що при формуванні ОП автори враховували досвід колег з Казахстану та Білорусі. ПНУ – це
територія Житомирського Полісся. Стрімкі темпи змін клімату спонукають аграріїв до вирощування
високопродуктивних культур - сорго, кукурудза, соняшник, соя, а також енергетичних культур на біопаливо, що
сприяє масовому поширенню у агрофітоценозах шкідливих організмів та змушує оптимізовувати захисні заходи для
підвищення продуктивності культур. Тому спрямованість підготовки фахівців саме на забезпечення професійного
підходу до питань рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, декоративних, лікарських,
лісових насаджень, урбофітоценозів тощо від шкідливих біотичних та абіотичних чинників підтверджується
змістовним контекстом ОП «Захист і карантин рослин». Гарант ОП підтвердив, що особливість розташування ПНУ
у зоні українського Полісся спонукає враховувати специфіку регіону та готувати фахівців, які орієнтуватимуться у
роботі на особливості застосування пестицидів на торф’яних ґрунтах, при вирощування ягідних культур, лісистій
місцевості, землях, що знаходяться у зоні радіаційного забруднення. Гарант та НПП відзначили, що, закордонні
програми та програми інших ЗВО не враховують цих економіко-географічних особливостей.

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.

За ОПП 202 «Захист і карантин рослин» відсутній стандарт освіти ОС «Магістр». Проте співавтором затвердженого
стандарту ОС «Бакалавр» є гарант ОП програми М. Ключевич. Він також є членом НМК №11 МОН та розробником
проекту стандарту ОС «Магістр». ЕГ встановлено, що ОП загалом відповідає вимогам Національної рамки
кваліфікацій (НРК) для ОС «Магістр», вона спрямована на розв’язання складних задач і проблем під час
професійної діяльності за спеціальністю 202«Захист і карантин рослин». В ОП відповідно до НРК для здобувачів
визначені професійні навички щодо самостійного проведення фітосанітарного моніторингу (РН8), розроблення
сучасних рентабельних та природоохоронних систем захисту рослин від шкідливих біотичних і абіотичних чинників,
обґрунтування концепції захисту і карантину рослин (РН9, РН10, РН12), вивчення принципів безпечної діяльності в
технологіях захисту і карантину рослин (РН14), ведення науково-дослідної роботи у галузі захисту рослин тощо
(РН9, РН13). Відзначимо, що програмні результати навчання ОП «Захист і карантин рослин» відповідають вимогам
НРК: – рівень освіти – другий (магістерський); – рівень НРК – восьмий; – компетентності особи – здатність особи
розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП «Захист і карантин рослин» (таблиця 3 додатку)
відповідає вимогам НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти за такими дескрипторами: – знання
(спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або
галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень) – РН1, РН3, РН5, РН7, РН9; –
уміння (критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань спеціалізовані уміння/навички розв’язання
проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових
знань та процедур здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або
мультидисциплінарних контекстах, здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності) – РН2,
РН6, РН8, РН11, РН12; – комунікація (зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації
до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються) – РН3, РН10, РН14; – відповідальність і автономність
(управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових
стратегічних підходів відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів
діяльності команд та колективів здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії) – РН4, РН13.
Таким чином, ОПП повністю відповідає основним вимогам, які визначені в НРК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОП, що акредитується, варто віднести залучення роботодавців до формування цілей та
програмних результатів навчання ОП та врахування регіонального та галузевого контексту, а також залучення
розробника даної ОП до стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» ОС «Бакалавр»,
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затвердженого МОНУ та проекту стандарту ОС «Магістр», що говорить про тісні зв'язки розробників ОП, що
акредитується, з іншими вишами, що ведуть освітню діяльність за даною спеціальністю. Враховується досвід
аналогічних іноземних ОП, а також досвід вітчизняних ОП. Результати навчання та зміст дисциплін обговорюються
на регулярних зустрічах здобувачів з директорами передових підприємств, які проводяться двічі на рік, і на які
запрошуються викладачі ЗВО, завідувач випускової кафедри. Зібрані докази свідчать про врахування позицій і
потреб стейкхолдерів ОП під час формування ОП.

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

За результатами співбесіди з керівником та менеджментом ЗВО, а також у звіті самоаналізу висловлена думка, що
«ПНУ університет міжнародного рівня – за змістом і організацією своїх програм, здобувачами і викладачами, що
підтверджується Стратегією інтернаціоналізації на 2019-2029 рр. (https://bit.ly/34U79L9). ОП 202 «Захист і
карантин рослин» є одним з ключових елементів стратегії університету». Проте у бесіді з гарантом ОП встановлено,
що співпраця полягає безпосередньо у практичному навчанні здобувачів вищої освіти у країнах Західної Європи.
Інформації щодо перебування здобувачів освітньої програми «Захист і карантин рослин» на європейських освітніх
програмах, навчальних курсах, наукових програмах, програмах подвійних дипломів не встановлено. ЗВО
продемонстрував докази співпраці лише із країнами близького зарубіжжя (Білорусь, Казахстан). Було б добре, щоб
здобувачі освітньої програми мали змогу переймати досвід подібних практик у країнах Західної Європи не лише у
контексті практичного навчання, але і здобуття освітніх та наукових практик.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Рівень відповідності Критерію 1 обґрунтовується тим, що загалом ОП відповідає місії закладу вищої освіти, враховує
думки стейкхолдерів (здобувачів ВО, роботодавців), відповідає галузевому та регіональному контексту, а також
відповідає програмним результатам навчання 8-го рівня Національної рамки кваліфікацій. До складу розробників
ОП, що акредитується, входить гарант програми, який є співавтором затвердженого МОН України стандарту вищої
освіти ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» та проекту стандарту ОС «Магістр», що
говорить про загальну відповідність даного критерію. В той же час, до недоліків критерію, що не є суттєвими, варто
віднести не врахування іноземного досвіду подібних ОП (що частково перекривається вимогою орієнтування на
внутрішній ринок праці, але, в той же час, не дозволяє врахувати сучасні методи навчання, запроваджені в
іноземних ОП). Зазначені факти дозволяють зробити висновок про загальну відповідність критерію 1 з наявністю
недоліків, що не є суттєвими.

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).

Обсяг освітньої програми, що акредитується, відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для рівня магістра (стаття 5 Закону України «Про вищу освіту»), і складає 90 кредитів. Стандарт вищої освіти за
даною спеціальністю ще знаходиться на стадії розробки, тому обсяг ОП не може бути узгоджений з ним. Обсяг
вибіркових компонент ОП, що акредитується, складає 27%, що більше від мінімально рекомендованого
законодавством рівня 25%. Дана інформація була взята зі звіту про самоаналіз та перевірена під час акредитаційної
експертизи.

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.

Під час он-лайн візиту експертна група встановила, що зміст ОП має чітку логічно взаємопов'язану структуру та в
сукупності дозволяє досягти всіх заявлених в ОП цілей, програмних результатів навчання та компетентностей. Зміст
освітньої програми чітко структурований; зазначені освітні компоненти логічні, складають взаємопов’язану
структурно-логічну схему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання
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за ОП. Блок обов’язкових компонентів є змістовним. Перелік складових блоку обов’язкових компонентів та
кількість кредитів компонентів цього блоку, в основному, відповідає загально прийнятим підходам провідних ЗВО
України за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин». Перелік компонентів вибіркового блоку дуже об’ємний -
20 вибіркових дисциплін з циклу професійної підготовки: 6 компонентів (в кожному міститься 4 дисципліни
професійного спрямування та 1 дисципліна з каталогу університету). Кожна дисципліна передбачає 4 кредити.
Гарант ОП запевнив, що ці дисципліни були введені як реакція на зауваження попередньої експертизи. На сайті
кафедри висвітлені силабуси цих навчальних вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/PgDLVgF), які спрямовані на
забезпечення програмних результатів РН10, РН11, РН12. Студенти ознайомлені з процедурою вибору цих дисциплін
згідно «Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/UgGarUO), що підтвердили здобувачі ВО денної форми навчання 1-го курсу ОП Олександр Сорокопуд
та Тетяна Потійчук. Зауважимо, що «Перелік навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти» з каталогу
університету, наданий також в особистий кабінет на запит експертної комісії і на сайті у вільному доступі не
значиться. Все це ускладнює сприйняття інформації здобувачами ВО та робить процедуру вільного вибору
заплутаною. Рекомендуємо закладу освіти звернути увагу та узгодити інформацію на сайті. Дане зауваження легко
усувається та спростить інформування про освітній процес, що вплине на його якість. Необхідно відмітити, що за
пропозицією роботодавців, в ОП внесені додаткові програмні результати навчання ПРН 12-14, які сприятимуть
покращенню підготовки здобувачів.

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

Проведений аналіз ОП та робочих програм освітніх компонентів дозволив дійти до висновку, що зміст освітньої
програми повністю відповідає предметній області спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», в основному він
складається з професійно-орієнтованих дисциплін, спрямованих на здобуття компетенцій щодо самостійного
проведення фітосанітарного моніторингу, розроблення сучасних рентабельних та природоохоронних систем захисту
рослин від шкідливих біотичних і абіотичних чинників, обґрунтування концепції захисту і карантину рослин,
вивчення принципів безпечної діяльності в технологіях захисту і карантину рослин, ведення науково-дослідної
роботи у галузі захисту рослин тощо. У нормативній частині ОП відсутні дисципліни, які не відносяться або слабко
відносяться до предметної області спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» Зміст освітніх компонентів не
повністю відображає ПРН ОП (2020р.). Наприклад, ОК1 – ПР12, ОК2 – ПР10, ПР12, ОК3 – ПР12, ОК9 – бажано
додати ПР8, ПР9, ПР10, ПР14. Розробникам ОП слід приділити увагу забезпеченню ПРН відповідними
компонентами ОПП.

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

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії є вільний вибір дисциплін здобувачами
вищої освіти, який регламентується такими документами: Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми у ЖНАЕУ, затверджене рішенням вченої ради університету 18.08.2020р. (протокол №1) (документ
«Документи, що регламентують процедуру формування…» долучений до справи («Запити та відповіді»)). Проте, на
сайті Поліського національного університету одночасно знаходяться два документи: Проект положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми в ЖНАЕ (2020р.) (https://bit.ly/3kUWvcC) та Положення про
формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ (2016 р.) (https://cutt.ly/2gDZKEy).
Експертам було надане Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ, затверджене
рішенням вченої ради університету 18.08.2020 р. (протокол № 1). Така кількість документів ускладнює сприйняття
інформації та робить процедуру вільного вибору студентами заплутаною. Рекомендуємо закладу освіти звернути
увагу та узгодити інформацію на сайті. Дані зауваження вцілому легко усуваються і вцілому не впливають на якість
освітнього процесу. Частка дисциплін вільного вибору в ОП складає 24 кредити ЄКТС, або 27%, що більше ніж
мінімальні 25%, регламентовані ЗУ “Про вищу освіту” від загального обсягу ОП. Індивідуальна освітня траєкторія
здобувачів забезпечується через: можливість брати участь у формуванні освітніх компонентів ОП; наявність
вибіркових освітніх компонентів навчального плану ОП; самостійний вибір господарств для проходження
виробничої практики; можливість навчання здобувачів із особливими освітніми потребами за індивідуальним
графіком з використанням сучасних платформ, зокрема Moodle. Результати анкетування: більшість випускників
відповіли, що набуті ПРН і компетентності відповідають профілю освітньої програми; 87,5 % студентів відповіли, що
мали можливість вибору завдань, форм та методів їх виконання; 77,5 % студентів зазначили, що мали можливість
навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією, а 20% – частково (https://bit.ly/2HQYRuO).

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

За ОП та навчальним планом для здобувачів у 3 семестрі ІІ року навчання передбачено проходження виробничої
практики (обсягом 6 кредитів ЄКТС). Здобувачам надано право самостійно обирати господарства для проходження
виробничої практики за умови укладання угоди встановленого зразка. Зміст практики формується виключно в

Сторінка 7



результаті співпраці з роботодавцями. Цілі і завдання практичної підготовки формуються виходячи з потреб
стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від господарств надходять відгуки, характеристики в яких
оцінюють роботу студентів (документ «Звіти про проходження здобувачами вищої освіти виробничої навчальної
практики…» долучений до справи («Запити та відповіді»)). Викладачі кафедри періодично організовують виїзди у
с.-г. підприємства різного напряму спеціалізації: ТОВ «Господарський двір», АТ «Андрушівське», СФГ «Обрій», СФГ
«Злагода» та ін. Щорічно із залучення стейкхолдерів проводяться майстер-класи (які сприяють реалізації на
практиці отриманих теоретичних знань) наприклад: «Захист гіркокаштана звичайного від молі каштанової
мінуючої (Cameraria ohridella)»; «Захист урбоценозів від омели білої» та ін., а також разом із співробітниками
Житомирської обласної фітосанітарної лабораторії проведення моніторингу щодо виявлення об’єктів внутрішнього і
зовнішнього карантину на території м. Житомира та області. За результатами анкетування 92,5 % здобувачів ВО
задоволені практичною підготовкою та набули практичні навички під час виробничої практики. Що безумовно
потрібне при подальшій професійній діяльності (https://bit.ly/2HQYRuO). Також в ході он-лайн зустрічі Олег
Харчук, випускник 2018 р. ОПП «Захист і карантин рослин», відмітив що навчання за ОП дозволило опанувати
теоретичний матеріал та спрямувати здобувача для отримання практичних результатів. Звичайно виділеного часу
на практичну підготовку замало і слід приділити більшу увагу цьому виду діяльності.

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

На основі аналізу звіту про самооцінювання ОП встановлено, що програма має освітні компоненти, які містять
компетенції щодо здобуття соціальних навичок (soft skills). Зокрема, «Фахова іноземна мова» (рівень В2),
«Соціальна філософія та розвиток науки», «Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин», «Методологія і
організація наукових досліджень», «Зовнішній і внутрішній карантин рослин» дозволяють студентам впродовж
періоду навчання сформувати соціальні навички, освітньої програми «Захист і карантин рослин» та досягати ПРН,
РН1, РН2, РН3, РН4. Самостійно виконати кваліфікаційну роботу; критично мислити (студентські конкурси, захист
курсових робіт); здатність навчатися протягом усього життя (реферати, доповіді); адаптивність (конференції,
тренінги, семінари); соціальний інтелект (командні методи навчання, робота над проектами, ділові ігри). Наголос
на перерахованих навичках обумовлений орієнтацією на світові тенденції ринку праці, а також особливостями
предметної області ОП «Захист і карантин рослин», яка потребує вирішення складних задач у конкретних
природно-географічних умовах та виконання завдань, які вимагають від здобувачів високо професіонального
підходу для їх вирішення та формування ПРН, визначених РН4, РН9, РН12. Набуттю соціальних навичок сприяє
також залучення здобувачів вищої освіти до популяризації спеціальності при проведенні Днів відкритих дверей,
галузевого ярмарку вакансій, зустріч із абітурієнтами та їх батьками, семінарів, дискусій, відкритих лекцій.

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

Стандарт освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» перебуває на етапі затвердження. За відсутності
чинного професійного стандарту, зміст ОП орієнтований на вимоги Нацiонального класифiкатору ДК 003:2010
«Класифiкатор професiй» за професіями: 3212 – інспектор із захисту рослин; 3449 – державний інспектор з
карантину рослин; 1221.1 – головний агроном із захисту рослин; 1221.2 – завідувач станції захисту рослин; 2213.1 –
дослідник із захисту рослин; 2213.2 – інспектор з карантину рослин; 2213.2 – агроном із захисту рослин; 2146.1 –
науковий співробітник; 2310.2 – викладач ВНЗ; 2320 – викладач ПТНЗ; 1237.2 – завідувач лабораторії; 1210.1 –
директор лабораторії; 1479 – менеджер з організації консультативних послуг у сфері захисту рослин тощо. Це
досягається за рахунок такої структури освітніх компонентів, спрямованих на здобуття компетентностей інспектора
із захисту рослин, з карантину рослин (ОК2, ОК4, ОК5, ОК7–12, ВК2.2, ВК2.5) шляхом формування здатності
моніторингу та прогнозу сезонної динаміки розвитку шкідливих організмів. - освітні компоненти, спрямовані на
здобуття компетентностей головного агронома із захисту рослин (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК7–12, ВК2.1–ВК2.5)
через формування здатності застосовувати заходи захисту і карантину рослин. - освітні компоненти, спрямовані на
здобуття компетентностей менеджер з організації консультативних послуг у сфері захисту рослин (ОК1, ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК10, ОК11, ВК2.2, ВК2.5) передбачають здатність науково-обґрунтованих заходів щодо захисту і
карантину рослин та реалізації високоефективної логістики в галузі.

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.

Навчальний план розроблений на основі ОП. Ним визначений перелік навчальних дисциплін і їх логічна
послідовність вивчення. Графік освітнього процесу на весь період навчання наведений у НП, де зазначене
теоретичне навчання (1-й семестр (14 тижнів), 2-й (13 тижнів), екзаменаційні сесії (4 тижні), виробнича практика (5
тижнів), канікули (4 тижні взимку та 9 влітку), підготовка кваліфікаційної роботи (3 тижні) та атестація (1 тиждень).
Зі слів Н.Степаненко - керівника ННЦ забезпечення якості освіти кількість теоретичного навчання в ЗВО складає 30
тижнів (за даною ОП – 27 тижнів: 14 у 1-му семестрі та 16 у 2-му. Канікули не менше 8 тижнів (за даною ОП 13
тижнів). Проте особливість практичного навчання на ОП «Захист і карантин рослин» в тому, що практичне
навчання доцільно проходити у період вегетації зелених рослин, що вцілому витримано у програмі. Проте
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канікулярний період 13 тижнів є досить завеликий, а кількість теоретичного навчання менша за загальноприйняту в
університеті на три тижні. У НП визначено обсяг годин на кожну дисципліну, кількість кредитів ЄКТС і форми
підсумкового контролю. Обсяг кредиту ЄКТС становить 30 академічних годин, а навчальне навантаження ЗВО
магістр – 90 кредитів ЄКТС. Навчальний час, відведений для самостійної роботи, регламентується ІНП і становить:
для денної ф.н. 60-65% загального обсягу навчального часу здобувача, для вивчення конкретної дисципліни; для
заочної ф.н. – 90-92% від загального обсягу часу відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/381gvXn). Самостійна робота здобувачів забезпечується шляхом використанням платформ:
1) Moodle 2) електронних ресурсів бібліотеки ЗВО (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), 3) вебсервісів дистанційного
навчання Google Classroom, Skype, Zoom та ін. онлайн сервісів для формування завдань поточного та підсумкового
контролю знань здобувачів через: Google форми, онлайн конференції та вебінари. Більшість здобувачів на питання
обґрунтованості навантаження відповіли позитивно. За результами опитування, щодо розподілу часу на аудиторну
та самостійну роботу за ОП оптимальним вважають 80% здобувачів (https://bit.ly/2HQYRuO). Водночас ЕГ
встановила, що курси на платформі Moodle, які вдалося оглянути (наприклад «Зовнішній і внутрішній карантин
рослин»), наповнені лише в розрізі методичного забезпечення навчальних дисциплін навчальними посібниками,
силабусами, робочими програмами і питаннями. ЗВО слід приділити більшу увагу наповненню та розробці
електронних навчальних курсів та подумати над створенням єдиного сервісу (платформи) для навчання здобувачів.
100% наповнення електронного навчального курсу, їх сертифікація та робота студентів через платформу Moodle
сприятиме уникненню суперечливих ситуацій з оцінюванням студентів, розширить можливості студентів, що
навчаються за індивідуальним навчальним планом, в засвоєнні теоретичного навчання, та усіх здобувачів ОП,
особливо, у періоди перебування на дистанційному навчанні, закордонному навчанні та практиках.

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.

За освітньо-професійною програмою «Захист і карантин рослин» у Поліському національному університеті дуальна
форма навчання як складова освітнього процесу здобувачів вищої освіти наразі не використовується. Дуальна форма
навчання регламентується «Положенням про порядок організації та проведення дуальної освіти»
(https://bit.ly/3268WLe).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП відповідає предметній області спеціальності «Захист і карантин рослин»; освітні компоненти логічно
взаємопов’язані і дозволяють досягти мети ОП та програмних результатів навчання; формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти; широкий перелік баз практик для здобувачів вищої освіти (11 угод з
базами практики); врахування пропозицій роботодавців щодо збільшення терміну практичного навчання та
вивчення фахової англійської мови (рівень В2). Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відбиває фактичне
навантаження здобувачів, і враховує обґрунтоване поєднання годин аудиторних занять із самостійною роботою.
Шляхом опитування було встановлено, що рівень компетентностей, здобутих здобувачами під час практичної
підготовки за ОП, відповідає задекларованим результатам навчання. Результати анкетування та опитування
здобувачів висвітлювалися на сайті кафедри та оприлюднені для вільного доступу (https://cutt.ly/PgDLVgF).

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

На думку експертів, канікулярний період у 13 тижнів для ОП досить тривалий при терміні навчання 1 рік 4 місяці. У
ЗВО загальноприйнятим для здобувачів першого року є теоретичне навчання у 30 тижнів (14 і 16 тижнів відповідно
у 1 і 2 семестрі). На даній ОП теоретичне навчання складає відповідно 14 тижнів у першому семестрі і 13 – у другому.
Скорочення канікул та збільшення терміну теоретичного чи практичного навчання для здобувачів матиме
позитивний вплив на якість освітнього процесу. Здобувачі не зовсім орієнтуються у процедурі повторного вибору
вибіркових дисциплін, коли контингент для формування академічних груп є замалим (менше 5 слухачів).
Рекомендовано гаранту провести роз’яснювальну роботу зі здобувачами з цього питання. Зміст освітніх компонентів
не повністю відображає ПРН ОП (2020р.). Наприклад, ОК1 – ПР12, ОК2 – ПР10, ПР12, ОК3 – ПР12, ОК9 – бажано
додати ПР8, ПР9, ПР10, ПР14. Розробникам ОП слід приділити увагу забезпеченню ПРН відповідними
компонентами ОПП. ПРН ОП (2020р.) досягаються шляхом вивченням обов’язкових та вибіркових компонентів
ОП. Проте у таблиці 6 (ст. 17) «Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними
компонентами ОПП» (2020 р.), освітні компоненти відображають лише один-два результати. Тому ОК1 можна
доповнити ПРН12, ОК2 - ПР10 та ПР12, ОК3 – ПР12, ОК9 - бажано додати ПР8, ПР9, ПР10, ПР14, що безумовно
вказуватиме на цінність та практичність освітніх компонентів ОП. На сайті ЗВО одночасно знаходяться два
документи: Проект положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми в ЖНАЕУ (2020р.)
(https://bit.ly/3kUWvcC) та Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ
(2016 р.) (https://cutt.ly/2gDZKEy). Експертам було надане Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми у ЖНАЕУ, затверджене рішенням вченої ради ЗВО 18.08.2020 р. (протокол № 1). Така кількість
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документів ускладнює сприйняття інформації та робить процедуру вільного вибору здобувачами заплутаною.
Рекомендуємо ЗВО звернути увагу та узгодити інформацію на сайті. Дані зауваження легко усуваються і вцілому не
впливають на якість освітнього процесу. Водночас ЕГ встановила, що курси на платформі Moodle, які вдалося
оглянути (наприклад «Зовнішній і внутрішній карантин рослин»), наповнені лише в розрізі методичного
забезпечення навчальних дисциплін навчальними посібниками, силабусами, робочими програмами і питаннями.
ЗВО слід приділити більшу увагу наповненню та розробці електронних навчальних курсів та подумати над
створенням єдиного сервісу (платформи) для навчання здобувачів. 100% наповнення електронних навчальних
курсів, їх сертифікація та робота здобувачів через платформу Moodle сприятиме уникненню суперечливих ситуацій з
оцінюванням, розширить можливості студентів, що навчаються за індивідуальним навчальним планом, в засвоєнні
теоретичного навчання, та усіх здобувачів ОП, особливо, у періоди перебування на дистанційному навчанні,
закордонному навчанні та практиках.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст освітньої програми вцілому відповідають предметній області, ОП є структурованою, а
компоненти - вибудовані в логічно організовану структуру з чіткими зв'язками між окремими дисциплінами.
Однією з ключових складових програми, виконаних на високому рівні, є практична підготовка, яка проводиться на
базах роботодавців. Програма має доступні та зрозумілі для здобувачів ВО процедури формування індивідуальної
освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану здобувача, що в цілому відповідає вимогам щодо вибору
навчальних дисциплін. У той же час, окремі підкритерії містять певні зауваження. Зокрема, канікулярний період у
13 тижнів для ОП досить тривалий при терміні навчання 1 рік 4 місяці. А канікули влітку з 1 липня припадають на
період активної вегетації сільськогосподарських, лікарських, квітково-декоративних культур, збору урожаю,
інтенсивного розвитку комах-фітофагів та збудників, мікологічних, бактеріологічних та вірусних захворювань
рослин, використання хімічних і біологічних засобів захисту рослин. Отримані у цей період експериментальні
результати досліджень з виробничої практики здобувачі ВО, безумовно, можуть використати при написанні
кваліфікаційної роботи. ПРН ОП досягаються шляхом вивченням обов’язкових та вибіркових компонентів ОП.
Доповнення у «Матриці забезпечення програмних результатів відповідними компонентами освітньо-професійної
програми» (табл. 6 (ст. 17)) освітніх компонентів програмними результатами (ОК1 можна доповнити ПРН12, ОК2 -
ПР10 та ПР12, ОК3 – ПР12, ОК9 - бажано додати ПР8, ПР9, ПР10, ПР14) підсилить значимість вивчення навчальних
дисциплін. Дані зауваження суттєво не впливають на якість підготовки фахівців, однак, враховуючи їх, за даним
критерієм ОП відповідає рівню В.

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

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

Правила прийому за ОП «Захист і карантин рослин» другого (магістерського) рівня чітко викладені та
сформульовані у документі ЖНАЕУ «Правила прийому для здобуття вищої освіти в Житомирському національному
агроекологічному університеті в 2020 (зі змінами)» та з метою їх доступності широкому загалу, висвітлені на
офіційному сайті ЗВО (https://cutt.ly/EgDXGxN) в розділі «Вступнику». Також у цьому розділі подана інформація
щодо переліку спеціальностей ЗВО, пріоритетності університету, умов вступу, вартості навчання, переліку питань
для підготовки, програми вступних додаткових фахових випробувань на здобуття ОС «Магістр» на основі ОС
«Бакалавр», «Спеціаліст» неспоріднених спеціальностей, визначених в умовах прийому до університету, обсяг
державного замовлення. Розміщення цих файлів робить правила прийому прозорими та однаковими для всіх, тобто
вступники з інших ЗВО легко та швидко можуть знайти необхідну їм інформацію та мають доступ до більш детальної
інформації про вступ до певної освітньої програми. Під час он-лайн зустрічі зі здобувачами ЗВО було отримано
докази використання даних процедур, чітко описали процедуру вступу на магістратуру, та місця, звідки вони брали
інформацію. Таким чином, наявні факти та докази свідчать про чіткість, зрозумілість та доступність для всіх
зацікавлених сторін.

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

Для вступу на навчання ОС «Магістр» зі спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
правилами прийому на навчання передбачені вступний іспит з іноземної мови та фахових вступних випробувань,
складених в рік вступу. Вступ до магістратури за ОП «Захист і карантин рослин» можливий на основі раніше
здобутого ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра. У 2020 р. для вступу у магістратуру за ОП «Захист і карантин
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рослин» абітурієнти складали вступний іспит з іноземної мови та фаховий іспит (додатковий фаховий іспит у 2020
р. був відмінений), які враховують особливості освітньої програми, що є якісним способом відбору абітурієнтів.
Програма іспитів розробляється науково-педагогічними працівниками, що безпосередньо забезпечують освітній
процес на ОП та враховують її особливості. Тестові завдання для вступу на ОП розробляються гарантом освітньої
програми, який є членом науково-методичної комісії 202 «Захист і карантин рослин» сектору вищої освіти Науково-
методичної ради МОН України та викладачами кафедри захисту рослин відповідно до програм вступних
випробувань. Враховуючи вимоги до сучасного фахівця із захисту і карантину рослин у програму вступних
випробувань включені питання із базових навчальних дисциплін ОС «Бакалавр», а саме: загальної та
сільськогосподарської ентомології, загальної та сільськогосподарської фітопатології, гербології, хімічного захисту
рослин, основ карантину рослин і стосуються понять про види шкідників, хвороби рослин, бур’янів, їх шкідливість
та облік; принципи і методи досліджень, інтегровані системи захисту, карантин рослин. Конкурсний бал під час
вступу враховує суму балів вступного випробування з фахових дисциплін, англійської мови, середнього балу додатка
до диплома бакалавра, як це зазначено в правилах прийому.

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.

Питання щодо визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюється відповідними положеннями, а
інформація є доступною для здобувачів вищої освіти на сайті університету, а саме: «Положення про порядок
перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/VgDXMHf) та «Положення про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/JgDX21I). Процедура визнання результатів навчання, отриманих у
інших ЗВО, передбачає перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін, що проводиться на підставі
порівняння відповідних навчальних програм відповідної спеціальності та академічної довідки, яку надає Учасник.
Учасник звернення (здобувач вищої освіти) звертається з відповідною заявою до ректора Університету. До заяви
додаються документи, які підтверджують вміння, які здобувач отримав під час навчання. Створюється предметна
комісія, яка оцінює результати навчання. До її складу входять декан факультету, гарант ОП, на якій вчиться
здобувач, науково-педагогічні працівники, які викладають зазначену дисципліну. Комісія визначає метод
оцінювання. За підсумками оцінювання предметна комісія формує протокол, у якому міститься висновок для
деканату про зарахування чи не зарахування відповідної дисципліни. Серед здобувачів вищої освіти не було
студентів, які скористалися цим положенням, про що свідчать відповіді студентів та гаранта освітньої програми.

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

«Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті»
(https://cutt.ly/wgDX4Sy) є доступним для усіх учасників освітнього процесу. Ним регламентується порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти. Положення
затверджене рішенням Вченої ради університету та введене в дію 27.02.2020 р. як реакція ЗВО на зауваження,
надані експертами при проведенні попередньої акредитації (2019 р.) в Розділі 4 Рекомендацій з подальшого
удосконалення освітньої програми пп. 3, 7 «Підготувати нормативні документи щодо визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті відповідно до чинного законодавства, та ввести практику академічної
мобільності здобувачів освіти за ОП «Захист і карантин рослин», зокрема з іншими ЗВО, які здійснюють підготовку
фахівців за такими або спорідненими ОП». У бесіді здобувачі підтвердили, що вони ознайомлені з цим положенням,
проте ніхто із присутніх цим не скористався. Що підтверджує тезу, зазначену у звіті: «Практики застосування
вказаних правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на відповідній ОПП не було».

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання, програми вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності 202 «Захист і
карантин рослин» та програма вступних випробувань з іноземної мови та фахового іспиту викладені у вільному
доступі, є чіткими і зрозумілими, мають перелік рекомендованої літератури, їх легко знайти на сайті в розділі
«Вступнику». Здобувачі можуть легко знайти всю необхідну інформацію, що важлива їм для вступу на навчання для
здобуття освітнього ступеня магістр, мають змогу підготуватися до вступних іспитів, з використанням наведеного
списку літератури та переліку дисциплін з їх розділами. За допомогою додаткового вступного випробування у формі
співбесіди вступники з інших ЗВО чи спеціальностей можуть вступити на цю спеціальність, підтвердивши свій
рівень. Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі спеціальності також є у вільному
доступі, її можна знайти на сайті в розділі «Вступнику». Чіткість та зрозумілість правил прийому є сильною
стороною даної ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Покращити інформування здобувачів про можливість визнання результатів навчання, здобутих в неформальній та
сомоосвіти освіті, та в інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП «Захист і карантин рослин» має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями
3.1, 3.2 (правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, а також враховують особливості програми), проте
недостатньо узгоджена за підкритеріями 3.3, 3.4 (низький рівень поінформованості здобувачів про можливість
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та неформальній освіті). Виходячи з викладеної інформації
та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв у формуванні підсумкової оцінки, можна зробити
висновок щодо достатньої відповідності ОП «Захист і карантин рослин» Критерію 3 (з незначними недоліками).

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.

Форми та методи навчання в Поліському національному університеті (ПНУ) регламентуються Положенням про
організацію освітнього процесу (https://bit.ly/2GqHv7e), освітніми програмами та робочими програмами навчальних
дисциплін і силабусами. Навчальні дисципліни, описані в робочих програмах, у цілому сприяють досягненню
заявлених в освітній програмі цілей та програмних результатів навчання і загалом відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу. Формами організації освітнього процесу є навчальні заняття, самостійна робота,
практична підготовка і контрольні заходи. Під час навчання і викладання за освітньо-професійною програмою
«Захист і карантин рослин» для здобувачів використовуються студентоцентрований, проблемно-орієнтований,
професійно-орієнований, комунікативний та міждисциплінарний підходи, ініціативне самонавчання. В освітньому
процесі використовуються наступні методи навчання: лекції (бесіди і презентації), практичні заняття, семінари,
інтерактивні заняття (робота в малих групах, кейс-метод, ділові ігри, тренінги та ін.), індивідуальні заняття,
консультації з викладачами, самонавчання на основі конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури,
навчальних мультимедійних матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle,
виробнича і переддипломна практика. За підсумками спілкування у фокус-групах здобувачі вищої освіти
підтвердили, що форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, а саме: критерії та
методи оцінювання, форми контрольних заходів оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої
освіти; у відносинах між здобувачами вищої освіти та викладачами присутня взаємна повага, прагнення до діалогу;
застосовуються різні способи подачі матеріалу, заохочення до навчання. У ПНУ існує формальна процедура
оскарження результатів контролю здобувачами вищої освіти, що відображено в Положенні про організацію
освітнього процесу. Опитування здобувачів показало, що вони задоволені формами та методами навчання і
викладання.

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).

За результатами зустрічі зі здобувачами освіти було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання; дана
інформація є зрозумілою для здобувачів освіти. Поліський НУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і
здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів, потрібних для навчання. Навчання в ПНУ здійснюється у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу (https://bit.ly/2GqHv7e), освітніми програмами та робочими програмами навчальних дисциплін і
силабусами. Така інформація подана у таблиці 1 «Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП» самоаналізу.
Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна інформація про діяльність за ОП публікується на
сайті ПНУ (http://znau.edu.ua/), включаючи програми для потенційних здобувачів вищої освіти, студентів,
випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. Така інформація доступна у формі опису дисциплін, розміщених
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на сайті університету (http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr). Окремі методичні матеріали,
робочі програми, конспекти лекцій розміщені в електронному модульному середовищі навчального процесу Moodle
(http://185.25.118.66/) та репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/). Терміни та час проведення різних видів
навчальної роботи регламентуються: графіками освітнього процесу (https://bit.ly/2JxumKN), розкладами занять
(http://znau.edu.ua/korisna-informatsiya/rozklad-zanyat), графіками іспитів, графіками роботи екзаменаційних
комісій, консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також наказами на проведення практик. Розклади занять
і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до їх початку. Екзамени і заліки проводяться згідно
з розкладом, який доводиться до відома викладачів і здобувачів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Розклад
заліків та екзаменів затверджується ректором. Інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в
усній та друкованій формах.

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

ЕГ підтверджує поєднання навчання та досліджень і взаємодію між здобувачами та НПП в частині опублікування
тез доповідей на конференціях різного рівня (університетських, Всеукраїнських, міжнародних) (документ
«Інформація про результати участі здобувачів…» долучений до справи («Запити та відповіді»),
https://bit.ly/3emjoD3, https://bit.ly/3630Ioj, https://bit.ly/3jUOp24), функціонування наукового гуртка на кафедрі
захисту рослин (https://bit.ly/328ESPc), функціонування наукових шкіл (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-
10/naukovi-shkoly), участь у конкурсах студентських наукових робіт за напрямами тематики кафедри та олімпіадах
здобувачів. На кафедрі захисту рослин на постійній основі функціонує Студентський науковий гурток, керівник
доцент Бакалова А.В. та Мікробіологічний гурток, керівник доцент Іващенко І.В., що підтверджено при спілкуванні
із фокус-групами. На кафедрі захисту рослин проводяться наукові дослідження НПП і здобувачами за темами, що
мають номер державної реєстрації: «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих
організмів у Поліссі України» (0118U002372), «Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології
вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України» (0119U000456), «Грибні хвороби жита озимого
(Secale cereal L.) та заходи обмеження їх розвитку в Поліссі України» (0116U008804) керівник: д.с.-г.н., професор
Ключевич М.М.; «Агроекологічне обґрунтування сталого вир-ва сорго в Поліссі України» (0119U001715), керівник:
к.с.-г.н., ст. викладач Столяр С.Г.; «Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з
метою удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся»
(0116U008857), керівник: к.с.-г.н., доцент Тимощук Т.М. та ін. (http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-
about-zr). Отримані результати спільних наукових досліджень викладачів і здобувачів публікуються у фахових
виданнях, у т.ч. у фаховому виданні університету «Наукові горизонти» (http://journal.znau.edu.ua/horizons/).
Практичних навичок здобувачі набувають на дослідному полі ПНУ, в науково-дослідній теплиці
(https://bit.ly/3emXuzP), на фітосанітарній ділянці кафедри захисту рослин (документ «Презентація чи відеофільм
роботи дослідного поля…» долучений до справи («Запити та відповіді»)) та ботанічному саду ПНУ
(https://bit.ly/3kX2gWY, https://bit.ly/2TTMlNu, https://cutt.ly/6gDUlzh). Здобувачі ОПП мають можливість
проходження виробничої практики на дослідному полі ПНУ, в провідних господарствах та установах (документи
«Презентація чи відеофільм роботи дослідного поля…», «Документи, що підтверджують співпрацю з
роботодавцями…», «Документи (угоди), які підтверджують співпрацю ПНУ…» долучені до справи («Запити та
відповіді»)) та за кордоном (документ «Документи, що підтверджують академічну…» долучений до справи («Запити
та відповіді»)). ЕГ відзначає відповідність вимогам забезпечення поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОПП.

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

Відповідно до пункту 3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://bit.ly/3kV4HJQ), «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ»
(https://bit.ly/3892Du4), Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми
(https://cutt.ly/NgA3FFp) та Положення про силабус навчальної дисципліни (https://bit.ly/2I3BspZ) здійснюється
постійна підготовка та оновлення змісту освітніх компонентів, передбачених навчальними планами. Силабус
навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри із залученням гаранта освітньої програми, здобувачів
вищої освіти та стейкхолдерів, розглядається навчально-методичною комісією факультету та затверджується
рішенням вченої ради факультету, в обов’язковому порядку викладається на сайт Університету та оновлюється на
початку навчального року. Контроль за якістю освітніх компонентів, їх змістовим наповненням і оновленням
постійно здійснює завідувач кафедри, декан та навчально-методична комісія факультету, а також навчально-
науковий центр спільно з навчально-науковим центром забезпечення якості освіти під час щорічної перевірки
готовності науково-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах і деканатах факультетів Поліського
НУ до нового навчального року. Викладачі публікують навчальні посібники (https://bit.ly/328ESPc), видають
навчально-методичні матеріали та приймають участь у науковій діяльності шляхом публікації статей та участі у
конференціях. Викладачі Поліського НУ оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі програми
навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові досягнення у галузі та використовують в освітньому
процесі свій власний дослідницький досвід. Зазначена інформація в самоаналізі була підтверджена під час
спілкування у фокус-групах з НПП та адміністрацією університету. При розгляді ЕГ силабусів окремих навчальних
дисциплін встановлені посилання на застарілі інформаційні джерела. Рекомендовано оновити список навчально-
методичної літератури. Оновлення та наповнення змісту компонентів ОП доцільно здійснювати після завершенню
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вивчення навчальних дисциплін на підставі аналізу результатів підсумкового оцінювання, зворотного зв’язку
(опитування здобувачів вищої освіти), тенденцій розвитку спеціальності, моніторингу відповідних наукових
досліджень.

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

Освітній процес за ОП передбачає тісний зв'язок навчання, викладання та наукових досліджень із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО (https://cutt.ly/RgA9nK7). У Поліському НУ функціонує відділ міжнародного
співробітництва (https://bit.ly/3jSLCGI), діяльність якого спрямована на інтеграцію університету до міжнародного
науково-освітнього простору, сприянню міжнародній академічній мобільності, проектній та грантовій роботі
(https://bit.ly/38kzvAn, https://bit.ly/366D1eC). На базі ПНУ 7 лютого 2019 року було засновано Інформаційний
центр Європейського Союзу в Житомирській області (https://bit.ly/3mKNMKv). Так 15 травня 2020 року в ЗВО було
проведено «День кар’єри ЄС» (https://bit.ly/2HXUcXw). Згідно самоаналізу навчання, викладання та наукові
дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО наступним чином: у межах ОП
розробляються навчальні плани і програми з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій; згідно з ОП та
навчальним планом освітнім компонентом є «Фахова іноземна мова (рівень В2)», що забезпечує удосконалення
мовної підготовки здобувачів відповідно до міжнародних стандартів; здійснюється стимулювання та моніторинг
публікаційної активності НПП в авторитетних міжнародних виданнях, у тому числі, які входять до баз Web of
Science, Scopus та ін. (https://cutt.ly/lgA8uPH); розширюються програми обміну здобувачів та стажування НПП з
іноземними університетами-партнерами на засадах двосторонніх угод. Здобувачі у межах ОП та НПП мають доступ
до міжнародних баз даних Web of Science, Scopus, Springer Link та інформаційних ресурсів відкритого доступу: PM
World Library, Винаходи (корисні моделі) в Україні (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Під час спілкування у фокус-
групах з адміністрацією та НПП, а також здобувачами було встановлено, що вони проінформовані про можливості
академічної мобільності, програми міжнародного обміну та участь в міжнародних проектах. Викладачі кафедри
захисту рослин брали участь у міжнародних наукових програмах у Польщі, Чехії, Словакії, Норвегії, Німеччині
(документ «Документи (сертифікати) про планові підвищення кваліфікації…» долучений до справи («Запити та
відповіді»)). Відмічена участь НПП, які забезпечують викладання дисциплін на ОПП «Захист і карантин рослин» у
міжнародних конференціях. Так Віталій Данкевич представив свої наукові дослідження на «IAMO FORUM-2020» в
Інституті аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі ім. Лейбніца (ІАМО, Німеччина), який проходив 24-
26.06.2020р. (https://bit.ly/32b6djA) та ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Кліматичні зміни та
сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», що за підтримки ФАО відбулася 16.06.2020 р.
(https://bit.ly/3kXwwB5). У Поліському НУ приділяється достатня увага міжнародному стажуванню НПП
(http://znau.edu.ua/mizhnarodni-stazhuvannia), у результаті якого вони набувають досвід та впроваджують
інноваційні методи навчання у навчальний процес.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання та викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних
результатів навчання і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. В
ЗВО належний рівень інформованості здобувачів вищої освіти стосовно освітнього процесу. Усім учасникам
освітнього процесу ОП своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Здобувачі вищої освіти мають можливість розвивати
необхідні компетентності та займатися науковою роботою завдяки участі у наукових гуртках, наукових школах і
конференціях. Проводиться робота з інтернаціоналізації діяльності університету.

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

Рекомендовано приділити більше уваги оновленню списку джерел і рекомендованої літератури у силабусах
дисциплін та робочих програмах ОП; розширити практику участі НПП та здобувачів у міжнародних проектах,
грантах, конкурсах, обмінах, у т.ч., здобувачів у програмах академічної мобільності. Розглянути можливість
залучення до освітнього процесу закордонних фахівців. Оприлюднювати інформацію щодо врахування зауважень і
побажань стейкхолдерів освітнього процесу під час перегляду ОП в спеціально відведеному місці, тобто не тільки на
сторінці кафедри. Експертна група рекомендує розширити методи навчання та викладання (у т.ч. творчі,
проблемно-пошукові), що забезпечить креативність ОП, сприятиме критичному мисленню та пошуку нових форм
діяльності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Експертна група зазначає, що форми і методи навчання та викладання за ОПП «Захист і карантин рослин» дають
можливість здобувачам вищої освіти досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Недоліки можуть бути враховані та
виправлені в найближчий час.

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.

Інформація по контрольним заходам міститься у силабусах дисциплін, що розміщені на сайті університету
(http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr). 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. У силабусах
дисциплін наведений розподіл балів за змістовними модулями. Система контрольних заходів передбачає кількісні
та якісні критерії оцінювання. Форми контрольних заходів в рамках поточного та підсумкового контролю є чіткими
та зрозумілими, заздалегідь оприлюдненими. Також інформацію про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачі отримують на початку вивчення навчальних дисциплін від викладачів, що підтверджено під
час спілкування з фокус-групами.

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

Стандарт другого (магістерського) рівня вищої освіти України спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»
відсутній. Підсумковою формою атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти є «Кваліфікаційна
робота» яка передбачає розв’язання складної спеціалізованої задачі та практичної проблеми у сфері захисту і
карантину рослин, що потребує здійснення досліджень (документ «Освітньо-професійні програми «Захист і
карантин рослин»…» долучений до справи («Запити та відповіді»)). Кваліфікаційна роботам виконується згідно
«Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ”» (https://cutt.ly/FgSiwJA). Строк і тривалість проведення
атестації випускників визначається графіком навчального процесу та регулюється нормативно-правовими
документами університету: Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/rgSobBW); Положенням про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
(https://cutt.ly/BgSpI6s). Згідно до «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/BgSi98C), наказу ректора (https://cutt.ly/CgSpNqq) усі атестаційні роботи здобувачів
обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Кваліфікаційна робота зберігається в архіві та репозитарії ПНУ.

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.

Всі документи, що регламентують процедуру проведення контрольних заходів в Поліському НУ, знаходяться у
вільному доступі на сайті університету у розділі «Публічна інформація» для усіх учасників освітнього процесу за
посиланням: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya Правила проведення контрольних заходів
чіткі та зрозумілі. Їх відображено у «Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/RgSaQ8c), «Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/rgSobBW), «Положенні про дистанційне навчання в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/TgSsylQ). У силабусах
дисциплін визначено правила проведення контрольних заходів протягом навчання
(http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-zr). Правила проведення контрольних заходів
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження (згідно
«Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ»: https://cutt.ly/RgSaQ8c), та послідовно дотримуються
під час реалізації освітньої програми. На разі в ПНУ відбувається обговорення проєкту окремого «Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» (https://cutt.ly/dgSba4E). Процедура запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО регулюється згідно «Положенням про порядок запобігання та
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врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/0gSbWoV). Запобіганню та врегулюванню конфлікту
інтересів сприяє Студентське самоврядування ПНУ (https://cutt.ly/hgSzMef), яке захищає права та інтереси студентів
та діє згідно Положення про студентське самоврядування ПНУ (https://cutt.ly/NgSzLQr). Упродовж існування
освітньої програми «Захист і карантин рослин» випадки конфліктів інтересів щодо об’єктивності екзаменаторів
зафіксовані не були. Під час он-лайн співбесіди зі здобувачами вищої освіти було відмічено, що вони обізнані про
процедуру оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. При опитуванні було
встановлено, що таких випадків у них не спостерігалося. Хоча на інших освітніх програмах такі випадки є. У
переважній більшості випадків оскарження результатів контрольних заходів та їх перездача ініціюється студентами,
які є претендентами на отримання диплому з відзнакою і прагнуть покращити отриманий результат. Дана практика
оскарження отриманих результатів контрольних заходів застосовується щорічно.

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.

У Поліському НУ політика, механізми і процедури дотримання академічної доброчесності є наперед визначеними,
чіткими, достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі на сайті університету та регламентуються
згідно Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/BgSi98C). Під час он-лайн співбесіди зі здобувачами вищої освіти було відмічено, що вони знайомі з
його засадами, дотримуються їх під час реалізації ОП. В ЗВО проводиться опитування викладачів щодо академічної
доброчесності (https://cutt.ly/ygDOiPz) та здобувачів (https://cutt.ly/YgDOk49). Поліський НУ здійснює перевірку
робіт за допомогою офіційних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism» (https://cutt.ly/FgSx2Z7, документ «Договори
про співпрацю із сервісами антиплагіату…» долучений до справи («Запити та відповіді»), https://cutt.ly/FgSx5C5,
https://cutt.ly/9gSce9U, https://cutt.ly/6gSve6W). Приклади перевірки щодо виявлення академічного плагіату серед
здобувачів вищої освіти надані експертній комісії (документ «Договори про співпрацю із сервісами антиплагіату;
приклади результатів перевірки…» долучений до справи («Запити та відповіді»)). Передбачена відповідальність
НПП та здобувачів за порушення норм академічної доброчесності. Під час співбесіди було встановлено, що в
університеті проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання академічної доброчесності як серед НПП так і
здобувачів вищої освіти. Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та НПП
здійснюється шляхом проведення просвітницьких заходів (https://cutt.ly/ggSvpIe, https://bit.ly/3jRMivX,
https://bit.ly/2I2wCcg). Здобувачі ВО зазначили, що вони мають можливість анонімно скористатися скринькою
довіри (зазначили місце її розташування). При необхідності також можна звернутися до фахівців соціально-
психологічної служби ПНУ (https://cutt.ly/ugSvvBr). При реалізації ОП не було виявлено випадків недотримання
академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Поточні та підсумкові контрольні заходи мають чітке та зрозуміле формулювання. Чіткі і зрозумілі правила
проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження. Стандарти, процедури і політика дотримання академічної доброчесності відображені у спеціально
відведеному місці на сайті ЗВО (розділ «Наукова бібіотека»), є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього
процесу. У ЗВО діє офіційна система перевірки робіт на доброчесність за допомогою офіційних систем «Unicheck» та
«StrikePlagiarism».

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

Слабкі сторони за критерієм 5 не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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У Поліському національному університеті запроваджено інноваційні практики з впровадження академічної
доброчесності, у т.ч.: заняття з магістрами усіх спеціальностей у межах розробленої програми практичного тренінгу
«Інформаційна культура студента»; проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти;
зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та
експертами з питань академічної доброчесності задля проведення лекцій, тренінгів для науковців і здобувачів;
інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення
наукових робіт, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо; заняття з академічної
доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів; тематичні онлайн-тренінги та
вебінари. Експертна група на підставі аналізу контрольних заходів, вимог щодо дотримання академічної
доброчесності, результатів оцінювання здобувачів вищої освіти прийшла до спільного висновку: ОПП «Захист і
карантин рослин» у Поліському національному університеті відповідає рівню «А» за критерієм 5.

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.

Експертною групою були вивчені дані таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів ОП» відомостей про
самооцінювання ОП та інформація отримана під час співбесіди з фокус-групою щодо аналізу професійної та
академічної відповідності викладачів, задіяних в реалізації освітньої програми. Встановлено, що НПП відповідають
дисциплінам, які викладають, що забезпечує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних
результатів навчання. На зустрічі з академічним персоналом та здобувачами вищої освіти була уточнена інформація
щодо підвищення кваліфікації, яка проходить також в межах стажування за кордоном (документ «Документи
(сертифікати) про планові підвищення кваліфікації…» долучений до справи («Запити та відповіді»)).

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

У Поліському НУ застосовується відповідна процедура конкурсного добору викладачів, яка регламентується згідно
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ (нова редакція)» (https://cutt.ly/dgSnLR9), «Положення про конкурсну
комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів» (https://cutt.ly/ngSFdHY). Положення містять правила та процедуру відбору НПП та
вимоги до компетентності осіб, які обираються на вакантні посади. Положення передбачає достатньо широкі
кваліфікаційні вимоги до конкурсантів (крім загальних вимог п. 30 Ліцензійних умов також беруться до уваги
основні наукові праці, науково-методичні видання, стаж роботи, проходження стажування та підвищення
кваліфікації, рівень проведення занять). Діє прозора та чітка процедура проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад. При спілкуванні із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами встановлено, що
інформація щодо конкурсного добору оприлюднюється завчасно в засобах масової інформації (обласній
громадсько-політичній газеті «Житомирщина» (https://bit.ly/3670RqE). За результатами бесіди ЕГ з фокус-групою
НПП встановлено, що процедури конкурсного добору викладачів, у цілому, є прозорими та дозволяють забезпечити
необхідний рівень професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад за ОП. Конкурсний відбір
проходить на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до Законів України. Необхідний рівень
професіоналізму викладачів ОП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною
спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність, забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін.

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

Експертна група відзначає, що під час організації та реалізації освітнього процесу ЗВО тісно співпрацює з
роботодавцями, активно залучає їх до організації і проведення виробничих практик, а також до участі в
екзаменаційних комісіях, рецензуванні освітньої програми (документ «Документи, що підтверджують співпрацю з
роботодавцями…» долучений до справи («Запити та відповіді»)) та кваліфікаційних робіт здобувачів. Питання
практичної підготовки та тематика кваліфікаційних робіт здобувачів, забезпечення працевлаштування випускників
обговорюються на «Ярмарках вакансій», під час зустрічі з роботодавцями та на умовах договорів про співпрацю в
освітньому процесі (документ «Документи, що підтверджують співпрацю з роботодавцями…» долучений до справи
(«Запити та відповіді»), https://bit.ly/3mTlyNQ). Зазначений факт підтвердився при он-лайн зустрічі з
стейхолдерами, де вони засвідчили факти співпраці та їх участі в освітньому процесі, а також які проблеми є на
даний час та шляхи їх вирішення з їх точки зору. Відмічено також проведення ЗВО анкетування роботодавців
(https://bit.ly/3oTA1Li). Роботодавці залучаються до проведення наукових конференцій у Поліському НУ. Так
Ткаленко Ганна Миколаївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії мікробіометоду
Інституту захисту рослин НААН України, прийняла участь у І-й Всеукраїнській науково-освітньо-практичній
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конференції «Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній
міждисциплінарний напрям в Україні» (м. Житомир, 25-26 квітня 2019р.) (https://bit.ly/34We6eI).

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

Адміністрація університету залучає професіоналів-практиків для проведення ознайомчих лекцій, семінарів. Під час
інтерв’ювання роботодавців було засвідчено, що Сич Михайло Леонідович, завідувач навчально-дослідного поля
Поліського національного університету долучається до проведення аудиторних занять, навчальних та виробничих
практик на засадах сумісництва на посаді асистента. До викладання та організації освітнього процесу за ОП
залучаються практики та експерти в галузі захисту і карантину рослин. Ануфрієв Микола Володимирович – голова
правління ПАТ «Андрушівське» Андрушівського району Житомирської області та Черняхівський Іван Петрович –
в.о. директора ТОВ «Господарський двір» Романівського району Житомирської області проводять заняття із
здобувачами під час відвідування ними безпосередньо підприємств. У відомостях про самооцінювання освітньої
програми засвідчено, що в ЗВО систематично проводяться відкриті лекції професора ННЦ «Інститут біології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора біологічних наук, академіка НААНУ, Бойка
Анатолія Леонідовича на теми: «Основи екології та біофізики вірусів». 04 жовтня 2019 року проведено відкриту
лекцію на тему "Біологічні особливості інвазійних видів, як основа заходів обмеження їх поширення, на прикладі,
борщівника Соснівського і золотарника канадського". Лектор – Прохоров Валерій Миколайович, доктор біологічних
наук, головний науковий співробітник лабораторії росту та розвитку рослин Інституту експериментальної ботаніки
Національної академії наук Білорусі, що сприяло розширенню знань здобувачів та можливості застосування
практичного досвіду у своїх наукових дослідженнях. 16 жовтня 2019 року відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з
офіційним представником ТОВ «Німецький аграрний холдинг», на якій було презентовано програму сучасних
технологій високоефективного органічного виробництва в Німеччині, що сприяє розширенню знань здобувачів, а
також можливість їх участі у спільних українсько-німецьких проєктах. На лабораторно-практичних заняттях за ОП
менеджер з продажу компанії «Сингента» Західного бізнес регіону Ільченко Леонід Петрович продемонстрував
ефективні заходи захисту рослин від шкідливих організмів.

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

Поліський НУ сприяє постійному підвищенню кваліфікації НПП у сфері їх професійних та наукових інтересів і
забезпечує умови для професійного розвитку співробітників. В ЗВО існує «Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https://cutt.ly/XgM0cKQ). Інформація про програми підвищення
кваліфікації та науково-педагогічне стажування НПП, у т.ч. за кордоном розміщена на офіційному сайті
університету в рубриці «Новини міжнародного відділу» (https://bit.ly/3kW8uXn) та «Публічна інформація –
Програми підвищення кваліфікації та стажування» (https://bit.ly/3es9Ia5). Поліський НУ сприяє професійному
розвитку викладачів через власні програми та у співпраці з іншими організаціями. Викладачі проходять планові
підвищення кваліфікації, стажування, у т.ч. за кордоном. Ця інформація була підтверджена під час проведення
відкритих зустрічей у фокус-групах з науково-педагогічними працівниками. Дані таблиці 2 відомостей про
самооцінювання та надана ЗВО інформація свідчать, що не всі НПП, які залучені до викладання за ОП, пройшли
підвищення кваліфікації за профілем роботи за кордоном. Підвищення кваліфікації проходить як за напрямами
науково-практичної діяльності, так і спрямоване на удосконалення педагогічної діяльності та навчального процесу.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Експертна група встановила, що в університеті існує система стимулювання та заохочення публікаційної активності,
проводиться моніторинг рівня професіоналізму. НПП відзначаються грамотами, подяками та дипломами за
професіоналізм та науково-педагогічну діяльність. Професійний ріст стимулюється відповідно до «Колективного
договору ЖНАЕУ на три роки (2019-2021 роки)» (https://bit.ly/2I0Zj9m), «Положення про преміювання працівників
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/32bfMz9), «Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://bit.ly/32f0YPM),
«Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3mV8lUH).
Розмір премії визначається залежно від особистого внеску та специфіки роботи кожного працівника, а також
виплачуються премії за публікацію статей у виданнях, що індексується науково-метричними базами даних Web of
Science, Scopus та патентів. Ця інформація була підтверджена при проведенні відкритих зустрічей з керівництвом та
науково-педагогічними працівниками університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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Рівень академічної та професійної кваліфікації викладачів відповідає цілям та програмним результатам навчання.
Викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації та стажування, в т.ч. деякі за кордоном. Є
наявною система рейтингування науково-педагогічного персоналу та преміювання (матеріальне та моральне)
викладацького складу до розвитку професійної майстерності. Позитивною є практика залучення фахівців-
роботодавців до освітнього процесу, в тому числі до проведення регулярних аудиторних занять.

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

Аналіз свідчить про нерівномірність та інтенсивність наукового та практичного стажування. Відсутнє закордонне
стажування у більшості НПП при наявній можливості. Рекомендовано звернути увагу на посилення академічної та
професійної кваліфікації НПП та контролю за їх проходженням, активізації наукової діяльності викладачів щодо
публікації статей у фахових виданнях та виданнях, які індексовані науково-метричними базами, що рекомендовані
МОН, зокрема Scopus або Web of Science.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Експертна група констатує: після вивчення підтверджуючих документів нами встановлено, що недоліки (слабкі
сторони) ОПП за критерієм 6 в цілому не вплинули на якість освітнього процесу, є не суттєвими і можуть бути
вирішені активізацією наукової і практичної діяльності та ширшим залученням до реалізації освітнього процесу
роботодавців.

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.

Документи про фінансову діяльність, організацію освітнього процесу та інші документи нормативно-правової бази
розташовані на сайті Поліського національного університету: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya. Матеріально-технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОП, про що свідчать результати огляду
експертною групою портфоліо матеріально-технічної бази ЗВО та під час онлайн-зустрічі «Огляд матеріально-
технічної бази, що використовується під час реалізації ОПП». Досягнення визначених освітньою програмою цілей та
програмних результатів навчання забезпечується діяльністю міжкафедральних лабораторій, комп’ютерного класу,
навчальних аудиторій, які обладнані відповідно до потреб ОП. Освітній процес за ОП «Захист і карантин рослин»
відбувається в лабораторіях: «Лабораторія фітопатологічних досліджень», «Навчально-наукова лабораторія
мікробіології, біотехнології та вірусології», «Вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру екології та
охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ», «Лабораторія екології лісу», «Навчально-наукова клініко-
діагностична лабораторія кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології», «Музей ґрунтознавства» з експрес
лабораторією. В університеті створено всі необхідні умови для проведення досліджень та отримання практичних
навиків зокрема: тепличний комплекс, дослідне поле, ботанічний сад. Також, наукові дослідження здобувачі-
магістри проводять на підприємствах різних форм власності (згідно наявних договорів), обласних лабораторій.
Матеріали та обладнання, які використовуються в освітньому процесі сертифіковані та відповідають діючим
вимогам ОП. У ЗВО функціонує наукова бібліотека, наповнення фондів якої (наявність методичних матеріалів,
рекомендацій, практикумів, підручників, посібників та довідників) відповідає потребам освітніх компонент ОП.
Здобувачі ОП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки, де містяться
навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Учасники
навчального процесу мають вільний доступ як до ресурсів бібліотеки, так і до репозиторію, науково-метричних баз
Scopus та Web of Science. Один із залів бібліотеки обладнано комп'ютерами. На кафедрі захисту рослин та по
університету передбачені комп'ютерні класи для роботи студентів. Обсяг та якість ресурсів є в повній мірі
відповідним змісту та цілям ОП. Передбачена можливість використання обладнання та матеріально-технічних
ресурсів ЗВО для здійснення наукових досліджень здобувачами освіти за ОПВ університеті використовується зручна
електронна форма розкладу занять (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999).

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

Результати онлайн зустрічей № 2, 3 та №5 на платформі програми ZOOM з фокус-групами показали, що ПНУ
забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для
навчання, викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. Викладачі та студенти можуть безкоштовно
користуватися бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення ЗВО.
Бібліотечні фонди університету та випускової кафедри в достатній мірі забезпеченні фаховою навчально-
методичною літературою та сучасними періодичними виданнями. Здобувачі вищої освіти та НПП мають можливість
користуватися лабораторним обладнанням, використовувати потенціал ботанічного саду, тепличного комплексу та
дослідного поля кафедри захисту рослин. Усі необхідні для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах освітньої програми умови заклад вищої освіти забезпечує безоплатно. НПП і здобувачі вищої освіти мають
вільний та безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, в тому числі і до бази
даних Scopus та Web of Science.

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.

У процесі огляду портфоліо під час онлайн-зустрічі «Огляд МТ бази, що використовується під час реалізації ОПП»
лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки та будівлі ЗВО в цілому, було підтверджено, що освітнє середовище є
безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. ЗВО потурбувався про призначення відповідальних осіб
за охорону праці у структурних підрозділах і службах університету. Безпечність освітнього середовища ЗВО
забезпечена відповідними правилами та інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при роботі в аудиторіях,
лабораторіях, комп'ютерних класах, гуртожитках, під час проходження практик тощо. У лабораторіях є журнали
інструктажів з техніки безпеки, які своєчасно заповнені, відповідно до вимог. Під час роботи в лабораторіях студенти
використовують халати та інші засоби індивідуального захисту. У ЗВО регулярно проводяться навчання для всіх
здобувачів щодо поводження у надзвичайних ситуаціях та правил евакуації, відповідні інструктажі з охорони праці.
Умови забезпечення безпечного освітнього середовища обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету,
ректорату та Вченої ради університету. Під час онлайн-спілкування зі студентами (зустріч № 2 ) та НПП (зустріч №
5) виявлено, що вони ознайомлені з особливостями роботи в лабораторіях, під час проходження практик, а також у
разі виникнення аварійних ситуацій (аварій). В ПНУ функціонує соціально-психологічна служба, мета та функції її
діяльності розміщено на сайті для громадського обговорення, проєкт «Положення про соціально-психологічну
службу» (https://bit.ly/2Tu6n0F). Соціальний та гуманітарний розвиток здобувачів представлено на сайті
університету як окремий розділ (https://bit.ly/31P9THF).

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

Розклад занять (відповідно до навчальних планів та навчального навантаження НПП) постійно знаходиться у
вільному доступі на сайті ЗВО (http://rozklad.znau.edu.ua). Для здобувачів, які навчаються за індивідуальним
графіком або мають особливі потреби застосовується дистанційна форма навчання за допомогою системи Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua) та соціальних мереж фейсбук, інстаграм та деяких месенджерів (вайбер). На сайті
представлений окремий розділ Соціальний та гуманітарний розвиток в ПНУ (https://cutt.ly/fgFuw4e). У
відповідності до Концепції національно-патріотичного виховання в ПНУ (https://cutt.ly/lgFueJN) діє комплексний
план виховної роботи ЗВО та його структурних підрозділів. Організаційно-виховна робота подана в Комплексному
плані (https://bit.ly/37JY0qe). Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка
здобувачів, що навчаються за ОП забезпечується роботою ректорату, деканату, структурних підрозділів та
безпосередньо НПП факультету та кафедри. Консультативна і соціальна підтримка заключається у наданні різних
видів допомоги: соціально-психологічної (діє соціально-психологічна служба); юридичну (у ЗВО функціонує
юридична клініка, роботу якої регламентує «Положення про юридичну клініку ЖНАЕУ» (https://bit.ly/34ypugn),
профорієнтаційна – надається інформація про можливості працевлаштування та проходження практики тощо.
Варто відмітити ряд позитивних моментів, пов’язаних з дозвіллям та побутом здобувачів: ЗВО надає транспорт
(автобус) для різних заходів; є можливість проживання у комфортних гуртожитках (по 2-3 людини у кімнаті); є
їдальня; функціонує пісенний та танцювальний колективи, команди КВК. Досить високий рівень автономії має
Студентське самоврядування ПНУ, що також бере активну участь у підтримці студентства у різних питаннях, що
було підтверджено у ході відповідних зустрічей. Роботу студентського самоврядування регламентує «Положення про
студентське самоврядування в ЖНАЕУ» (https://bit.ly/37K4XYa). Деканат факультету надає здобувачам освітню
підтримку впродовж всього навчального процесу. Комунікацію із здобувачами деканат проводить через старост
груп, крім цього вся необхідна інформація розміщується на сайті ПНУ. З метою створення здорового морально-
психологічного середовища для здобувачів регулярно (планово і позапланово) проводяться конференції, семінари
та зустрічі, наприклад «Студенти ЖНАЕУ за здоровий і безпечний спосіб життя». Соціальна підтримка здобувачів
за ОП проводиться при підтримці профкому студентів, студентської ради та деканату. Зокрема пільгова категорія
здобувачів денної форми навчання отримує соціальну стипендію, безкоштовно проживає у гуртожитках ЗВО тощо.
Результати проведеного анкетування щодо рівня задоволеності здобувачів методами навчання та викладання, а
також відповіді здобувачів під час зустрічі підтверджують, що вони задоволені рівнем організаційної,
інформаційної, освітньої та соціальної підтримки, який забезпечує ЗВО (https://bit.ly/3kDq6XP,
https://bit.ly/2HzCMkl).

Сторінка 20



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

У ПНУ діє «Положення «Про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»
(https://bit.ly/35HdicD). У ЗВО створені достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за ОПП, це підтведжують фокус-групи онлайн-зустрічей № 2, 3 та огляд
портфоліо. У ЗВО потурбувалися про облаштування пандусів, прибудинкові території частково відповідають
вимогам осіб з особливими потребами, наявні два ліфти у корпусі 4, за необхідності аудиторії оснащуються
спеціальними партами, в чому експертна група змогла переконатися під час онлайн-експертизи у наданому
портфоліо. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» особи з особливими освітніми
потребами мають право перебувати на навчанні за індивідуальним графіком. З порядком переведення і умовами
навчання за індивідуальним графіком здобувачі ознайомлюються на сайті університету та отримують необхідну
інформацію в деканаті й провідного юрисконсульта ПНУ. Для повного забезпечення прав на освіту осіб з
особливими потребами поза межами університету, передбачено дистанційні форми індивідуального навчання
відповідно до «Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ» (https://bit.ly/31OnM8X), що також характеризує
особливості забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та
професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і
майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, стану здоров’я, місця проживання відповідно
до їх здібностей. Дистанційна форма навчання передбачає постійний контакт здобувачів, які навчаються за ОП, з
НПП, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі та через систему Moodle. Усі веб-ресурси
для зареєстрованих учасників освітнього процесу за ОП є у вільному доступі на безоплатній основі відповідно до
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти». Питаннями призначення соціальної
стипендії займається стипендіальна комісія ЗВО, діяльність якої регулює «Положення про порядок призначення і
виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам» (https://bit.ly/34ySEfC). У ході онлайн-опитування №5
НПП (академічний персонал) було з’ясовано, що у ЗВО можливо оформити індивідуальний графік навчання за
відповідних причин. Цю можливість регламентує пункт 3.9 «Положення про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/2HDooY0). Зустріч №3 з представниками органів студентського самоврядування
підтвердила те, що ЗВО також йде назустріч в оформленні індивідуальних графіків здобувачам з дітьми та
безкоштовно надає їм кімнату у гуртожитку. Під час онлайн-спілкування зі здобувачами (№2), НПП (№5),
адміністрацією (№1) та представниками структурних підрозділів (№7) встановлено, що здобувачі мають високий
рівень довіри до свого ЗВО. Здобувачі наголосили, що можуть звернутися з будь-яких питань та отримати допомогу
всіх учасників освітнього процесу.

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.

Дружня атмосфера освітнього процесу унормовується внутрішніми документами доступними за посиланням:
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya, у розділі «Соціально-психологічний супровід», який
включає «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ», «Законодавство про конфлікт інтересів»,
«Комплексний план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ», «Положення про запобігання та врегулювання
випадків, пов`язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями в ЖНАЕУ», «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю», «Положення про оскарження
результатів підсумкового контролю знань студентів» (https://bit.ly/2TCJzMc). У наданих ЗВО документах зазначено,
що освітня діяльність університету базується на принципах дотримання демократичних цінностей свободи,
справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та
прозорості. Врегулювання конфлікту інтересів у ПНУ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ПНУ, відбувається відповідно до Законів України «Про
доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». Також дане питання врегульоване локальним актом
ПНУ, а саме: «Інструкцією з ведення діловодства в Університеті». У ЗВО діє «Положення про уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції» за рішенням Вченої ради від «19» серпня 2020 р. протокол № 1.
(https://bit.ly/31SPDF3). Для профілактики конфліктних ситуацій в ПНУ, зокрема ОП «Захист і карантин рослин»
постійно проводиться моніторинг на рівні академічних груп, навчальних курсів, кафедр, факультету та проводяться
студентські антикорупційні форуми. У ЗВО існує Дискусійний клуб «Система захисту прав в Україні та світі» який
збирає студентів агрономічного та інших факультетів. Cоціально-психологічною службою, згідно положення
(https://bit.ly/37WoViq), проводяться лекції щодо запобігання та вирішення кризових явищ, зокрема
дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним домаганням корупцією тощо. У ході онлайн-зустрічей зі
студентами (№2) та представниками студентського самоврядування (№3) було з’ясовано, що вони є обізнаними
стосовно процедур вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, фактами не
доброчинності, хабарництва, порушення правил поведінки, дискримінацією та корупцією. «Положення про порядок
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ», розміщено на сайті ЗВО (https://bit.ly/3jHpT4J). Також
було встановлено, що в університеті є скринька довіри, де здобувачі можуть залишати свої скарги у письмовому
вигляді. У межах ОП скарг пов’язаних з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним домаганням чи
корупцією не надходило.
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Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Поліський національний університет дбає про комфортність та безпечність освітнього середовища для здобувачів
вищої освіти. ЗВО дбає не тільки про якісний освітній процес, а ще й про дозвілля здобувачів та про їх життєві
потреби. Забезпечує безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який здійснюється як у комп’ютерних класах,
так і через підключення до локальної комп’ютерної мережі Internet за технологією Wi-Fi. Санітарно-технічний стан
усіх приміщень, навчально-лабораторних аудиторій відповідає чинним вимогам норм і правил експлуатації.
Позитивною складовою в контексті Критерію 7 є можливість здобувачів освіти отримати консультацію та допомогу
представників соціально-психологічної служби та юридичної клініки. Приділяється увага здобувачам з особливими
потребами, що було підтверджено в результаті зустрічей № 2 та № 3.

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

Рекомендуємо продовжити роботи з висвітлення інформації про події та заходи організаційної, консультативної та
соціальної підтримки на сайті та в соцмережах ЗВО, що стосуються діяльності ПНУ.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями Критерію 7. Освітня
програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 за рівнем В з недоліками, що не
є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розробки, обґрунтування, затвердження, моніторинг у процесі реалізації та періодичний перегляд
освітньої програми у Поліському національному університеті регламентовано: «Положенням про порядок
реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/2G9apbK); «Положенням про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3kHeqDd); «Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/37TqmhW). Згідно цих положень перегляд освітніх
програм відбувається за результатами їх моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм,
формулюються як результат зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти,
випускниками і роботодавцями, а також з урахуванням прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.
Проєкти освітніх програм зі змінами оприлюднюються на офіційному сайті Університету для громадського
обговорення, після чого проходять доопрацювання з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень та
рекомендацій. Сама система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО передбачає щорічний моніторинг та
періодичне оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. Критерії, за якими відбувається
перегляд освітніх програм, формулюються як результати зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками,
здобувачами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузей знань та потреб
суспільства. Внесення змін до освітніх програм ухвалюється вченою радою університету. У 2020 р. відповідно до
розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту ринку праці, а також врахувавши інтереси
стекхолдерів переглянули та відредагували мету ОП та перелік обов’язкових компонентів ОП. Переглянуто
відповідності матриці забезпечення програмних компетентностей компонентам ОП та забезпечення програмних
результатів навчання відповідним компонентам ОП.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
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Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичність перегляду ОПП здійснюється відповідно до
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/2TvIfL1), «Положення про
порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3mC1YWd), «Положення
про проєктні групи та групи забезпечення» (https://bit.ly/2HQ0YhN). Сама система внутрішнього забезпечення
якості освіти в ЗВО передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення ОПП підготовки здобувачів.
Критерії, за якими відбувається перегляд ОПП, формулюються як результати зворотного зв’язку з НПП,
здобувачами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузей знань та потреб
суспільства. Внесення змін до ОПП ухвалюється вченою радою ЗВО. Здобувачі залучені до участі у діяльності органів
громадського самоврядування ЗВО, вчених рад факультетів, Вченої ради університету, органів студентського
самоврядування. У ЗВО практикується залучення здобувачів до процесів внутрішнього забезпечення якості ОП, про
що свідчить отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів у вигляді анкетувань та усних опитувань. У
ході онлайн-інтерв’ю здобувачі освіти (№2, №3) та НПП (№ 5) підтвердили факт проведення анкетувань. НПП
наголосили на врахуванні результатів анкетувань при застосуванні методів навчання та викладання. Здобувачі
мають можливість надсилати пропозиції та зауваження щодо змісту програм навчальних дисциплін та змісту ОПП
на електронну адресу деканату агрономічного факультету. У ході онлайн-зустрічі № 3 з фокус-групою також було
з’ясовано, що представники органів студентського самоврядування входять до складу комісії з розробки переліку
вибіркових дисциплін, Вчених рад факультетів та Вченої ради університету, що підтверджує їх залучення до
процедур забезпечення якості ОП. За результатами анкетування 73,2% здобувачів були залучені до обговорення,
розробки і перегляду ОПП, а 22% – частково. 75,6% з них визнали, що їх пропозиції було враховано при формуванні
цілей ОП та визначенні результатів ОП. Зокрема, за пропозиціями ЗВО до вибіркових компонентів ОП було додано
дисципліни: «Контроль біоти культурних фітоценозів», «Управління здоров’ям фітоценозів», «Шкідливі організми
України у міжнародній фітосанітарії» та «Міжнародні фітосанітарні стандарти». Щорічно випусковою кафедрою
проводиться опитування здобувачів за допомогою анкетування, опитування, інтерв'ювання. Результати
використовуються як індикатор оцінювання якості освітнього процесу та враховуються при розробці та
удосконаленні ОП. Порядок участі студентського самоврядування у розробці та перегляді ОПП відображає
«Положення про студентське самоврядування у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3kBdQXB). Представники студентської ради
беруть участь у засіданнях кафедри захисту рослин та зборах робочої групи, на яких розглядаються питання щодо
освітнього процесу та перегляду 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.

У 2020р. відповідно до розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту ринку праці, а також
врахувавши інтереси стекхолдерів переглянули та відредагували мету ОП та перелік обов’язкових компонентів.
Переглянуто відповідності матриці забезпечення програмних компетентностей компонентам ОП та забезпечення
програмних результатів навчання відповідним компонентам ОП. Враховуючи кваліфікаційні вимоги до
претендентів на відповідні вакансії напряму підготовки, які передбачають володіння іноземною мовою на рівні
щонайменше В2, врахована позиція випускників щодо зміни дисципліни «Ділова іноземна мова» на «Фахова
іноземна мова (рівень В2)». Врахувавши зауваження стекхолдерів створено розширений каталог вибіркових
дисциплін для вільного вибору ЗВО, що забезпечує реальну можливість формування здобувачам індивідуальної
освітньої траєкторії. Для закріплення та поглиблення теоретичних знань із спеціальних дисциплін на основі
оволодіння сучасними технологіями вирощування і захисту с.-г. культур, а також технічним обладнанням за
рекомендаціями стекхолдерів обсяг виробничої практики було збільшено до 6 кредитів ЄКТС. А також було
збільшено термін на підготовку і захист кваліфікаційної роботи до 4 кредитів (рекомендації стекхолдерів та ЗВО).
Аналіз документів, наданих ЗВО, та результати онлайн-зустрічі №4 з фокус-групою стейкхолдерів підтвердили, що
роботодавці та ЗВО дійсно є партнерами у системі забезпечення якості ОП. Під час онлайн-акредитації були надані
відповідні договори про співпрацю між ЗВО та науковими установами і компаніями-стейкхолдерами (документи
«Документи (угоди), які підтверджують співпрацю ПНУ …», «Документи, що підтверджують співпрацю з
роботодавцями…» долучені до справи («Запити та відповіді»). До розробки ОП були залучені представники
науково-дослідних установ та с.-г. підприємств. Зокрема, на підставі пропозицій д.с.-г.н., ст.н.с. Інституту захисту
рослин Г.М. Ткаленко до вибіркових компонентів ОП було включено дисципліни «Патологія комах», «Новітні
технології виробництва фітопродукції», «Неінфекційні хвороби рослин». Пропозиції щодо оновлення ОП
збираються через анкетування (https://bit.ly/3oCjOKg). Їх результати розглядаються й обговорюються на засіданні
кафедри захисту рослин та враховуються для перегляду та оновлення змісту ОП. За результатами опитування 81,8%
роботодавців задоволені підготовкою магістрів за ОП та 90,9% опитуваних готові заключити з ними контракти на
працевлаштування терміном до 3 років (https://bit.ly/2HzcvCI). Зокрема, на підставі пропозицій д.с.-г.н., професора
Інституту захисту рослин С.В. Ретьмана до компонентів ОП було включено дисципліни «Методологія і організація
наукових досліджень», «Методи випробувань засобів захисту рослин», «Методи створення інфекційних фонів у
фітопатології». Дієвою формою урахування інтересів роботодавців за ОП є проведення ярмарок вакансій, круглих
столів на базі ПНУ та провідних підприємств галузі, зокрема і міжнародних, наприклад «День кар’єри ЄС»
(https://bit.ly/2HOPsUe).

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

У Поліському національному університеті існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників ОП «Захист і карантин рослин». Процедура проводиться шляхом їх опитування –
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анкетування (https://bit.ly/37PkAOj). У такий спосіб вони діляться власним досвідом працевлаштування та надають
інформацію щодо практичного застосування знань і умінь, здобутих під час навчання. У соціальній мережі Фейсбук
створена сторінка (https://www.facebook.com/zaxyst.roslyn) та група у Вайбері (https://invite.viber.com/?
g=ocTztfgfi0oKkpkH3RSkI2-APlFyCbvQ) до якої залучаються випускники кафедри захисту рослин, які активно беруть
участь в опитуваннях та діляться своїм досвідом роботи у галузі захисту та карантину рослин, надають інформацію
щодо практичного застосування знань і умінь, здобутих під час навчання. Результати спілкування з випускниками
враховуються в якості пропозицій при розробці та перегляді освітніх програм. Під час онлайн-зустрічі №6 з фокус-
групою було підтведжено окремі кар’єрні шляхи випускників кафедри захисту рослин: Дроздової Ганни Андріївни
(рік випуску 2019) (ПП «АДЛЕР») – працювала організатором збуту засобів захисту рослин та добрив, наразі
аспірантка кафедри; Мисечко Сергія Олександровича (рік випуску 2018), (ТОВ «Август-Україна») – менеджер зі
збуту; Гриценка Олексія Юрійовича (рік випуску 2016) – наразі аспірант кафедри захисту рослин; Харчука Олега
Павловича (рік випуску 2018) – менеджер компанії «Сингента». За результатами опитування 56,3% випускників
працюють за фахом, 62,5% опитаних знадобилися набуті компетентності, отримані знання, навички та уміння та
75% – задоволені рівнем отриманих освітніх послуг за освітньо-професійною програмою. У ПНУ організовують Дні
відкритих дверей та ярмарки професій за участю випускників загальноосвітніх шкіл, що сприяє працевлаштуванню
випускників університету (https://bit.ly/2HPMDBZ, https://bit.ly/34EdREM, https://bit.ly/3mwGQR2). При
університеті, за ініціативи деканату та підтримки ректорату опрацьовується інформація щодо кар’єрного шляху
випускників та оприлюднюється на сайті в розділі «Університет» → «Наші випускники» (http://znau.edu.ua/m-
universitet/nashi-vipuskniki). У ЗВО створено Асоціацію випускників, яка керується відповідно до проєкту
Положення «Про асоціацію випускників» (https://bit.ly/2HFP4XT).

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

Внутрішня система забезпечення якості освіти регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3l4QNos) та «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3esbhVG). Система внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті включає:
щорічний моніторинг якості надання освітянських послуг; періодичне оновлення освітніх програм, розширення
списку вибіркових дисциплін відповідно до побажань органів студентського самоврядування. Під час розробок ОП
«Захист і карантин рослин» у 2017-2019 рр. було недостатньо враховано галузеві та міжнародні тенденції розвитку
сільськогосподарського виробництва та захисту урбофітоценозів від шкідливих біотичних і абіотичних чинників. У
ЗВО була проведена «робота над помилками». Так в 2020 р. до ОП було включено додаткові дисципліни основних
компонентів: «Зовнішній і внутрішній карантин» та «Логістика та комунікації у захисті і карантині рослин». На базі
ПНУ 07.02.2019 р. було засновано Інформаційний центр ЄС в Житомирській області. У період з 01.09.2016 р. по
31.08.2019 р. був реалізований проєкт ЄС Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-
2016-1-UA-EPPJMO-MODULE. Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу
внутрішніх показників освітньої діяльності за ОП проводяться на рівні засідання кафедри захисту рослин, Вченої
ради агрономічного факультету, Вченої ради ПНУ. Для перевірки ефективності засвоєння навчальних дисциплін
ОПП проводяться взаємні і контрольні відвідування занять НПП. Здобувачі активно задіяні до перегляду критеріїв,
за якими відбувається оновлення освітніх програм, що підтверджує опитування на сайті (https://bit.ly/36nJHoU).
Підтверджено впроваджені зміни при коректуванні удосконалення ОПП для підвищення якості навчального
процесу. У зв’язку з виробничою проблемою забруднення навколишнього середовища пестицидами та іншими
шкідливими речовинами (за заявками виробничників) ОПП було надано екологічну спрямованість шляхом заміни
дисципліни «Організація захисту рослин» на навчальну дисципліну «Біобезпека в захисті і карантині рослин».
Згідно пропозиції виробничників до розширення напряму фітосанітарного моніторингу в технологіях
сільськогосподарського виробництва в компоненті ОК 12 ОПП навчальна дисципліна «Захист рослин
урбофітоценозів» була замінена на «Фітосанітарний моніторинг» з екзаменаційною формою підсумкового
контролю. У ПНУ створена та функціонує академічна платформа щодо урахування міжнародних аспектів розвитку
всіх освітніх програм, у т.ч. ОП «Захист і карантин рослин». Інфраструктура академічної платформи містить: відділ
міжнародних зв’язків, низку міжнародних організацій та асоціацій, що є партнерами ПНУ, а також міжнародні
програми та партнерство. Система забезпечення якості ЗВО працює на високому рівні та забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі у чому переконалася експертна група під час проведення
акредитації.

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

Зауваження та пропозиції з останньої акредитації у 2019 р. до ОПП «Захист і карантин рослин» освітнього ступеня
«Магістр», що була акредитована умовно згідно рішення НАЗЯВО про акредитацію освітньої програми № 3(20).1.6
від 17.02.2020 р. (сертифікат про акредитацію – серія НД № 0687229; термін дії сертифіката – до 01.07.2020 р.) були
врахованими в ОПП щодо особливостей формування програмних результатів навчання окремими освітніми
компонентами. Внесені зміни до ОПП, забезпечивши досягнення програмних результатів навчання за рахунок її
обов’язкових компонент. Під час онлайн зустрічі №2 та №3 з фокус-групами було підтверджено забезпечення
реальної можливості формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії. ЗВО забезпечило можливість
формування здобувачам індивідуальної освітньої траєкторії шляхом вільного вибору навчальних дисциплін з
каталогу ЗВО обсягом 24 кредити, або 27% від загального обсягу. За рекомендаціями зовнішніх стейкхолдерів
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враховано особливості формування програмних результатів навчання освітніми компонентами. Переглянуто
матриці відповідності освітніх компоненів ПРН та компетентностям. НПП кафедри постійно здійснюють публікації
у виданнях, що входять до таких міжнародних наукометричних баз реферування та індексування: Scopus
(Нідерланди); Web of Science; EBSCO (США); SciVerse Scopus (Нідерланди); EconLit (США); ISSN International Centre
(Франція); Ulrich's Periodicals Directory (США); Index Copernicus (Польща); Google Scholar; ResearchBib (Японія);
Universal Imfact Factor (Австралія) та інші. Під час онлайн-спілкування №5 було підтверджено участь у стажуваннях
та підвищення кваліфікації, відповідними сертифікатами і посвідченнями. ЗВО системно підходить до питання
інтеграції до європейського та світового науково-освітянського товариства, що підтверджується поступовим
розвитком міжнародного співробітництва з відомими зарубіжними університетами, організаціями, асоціаціями,
агентствами, фондами й установами (https://cutt.ly/0gGeWAH). Міжнародна робота ЗВО спрямована на
розширення співробітництва з метою вивчення і більш ефективного використання зарубіжного досвіду викладання і
навчання та проведення наукових досліджень, оптимізації організації спільних проєктів з іноземними партнерами
(https://cutt.ly/7gGeIBJ) та регламентується Положенням «Про відділ міжнародного співробітництва»
(https://bit.ly/3jFGs0K). Важливими напрямами міжнародної роботи є залучення НПП, здобувачів та аспірантів до
участі в міжнародних грантових програмах, академічних обмінах, навчанні в іноземних університетах за програмою
«подвійного» диплому, пошук іноземних громадян для вступу до ЗВО (https://cutt.ly/3gGeJfs). НПП кафедри
посилено роботу над розробкою і публікацією власних навчальних посібників, підручників за професійно-
орієнтованими дисциплінами, монографій з актуальних проблем із захисту рослин надруковано: п’ять посібників,
три монографії та ряд методичних рекомендацій (https://cutt.ly/EgGeNWV).

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

Робота навчально-науковий центру забезпечення якості освіти ПНУ здійснюється згідно «Положення про
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти» (https://cutt.ly/CgGrxIs). Онлайн-візити до ЗВО та онлайн-
спілкування № 4 зі стейкхолдерами показало, що члени академічної спільноти (здобувачі, НПП, адміністрація,
допоміжний персонал) сприймають політику та процедури забезпечення якості як корисні та готові долучатися до їх
удосконалення. Наприклад, у ЗВО діє сертифікована за вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю»
Система управління якістю послуг у сфері вищої освіти, широко застосовується антиплагіатна програма «Unicheck»
для перевірки текстів наукових та кваліфікаційних робіт студентів, а також наукових публікацій та дисертацій НПП,
а також проводяться тренінги для науковців і здобувачів з роз’яснення особливостей академічного письма та
доброчесності. ПНУ сприяє популяризації серед НПП, молодих вчених, дослідників і магістрантів напрямів
забезпечення якості освіти, наукових досліджень, у тому числі з залученням громадськості. Поліський національний
університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення
академічної доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання академічної
доброчесності та етики університет керується документами, котрі висвітлені на сайті в розділі «Академічна
доброчесність»: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/LgGrJti), проєкт «Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та
кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату» (https://cutt.ly/hgGrC3L), «Положення про внутрішню
систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/EgGr0Pb), проєкт «Положення про комісію з
питань етики та академічної доброчесності в ПНУ» (https://cutt.ly/4gGr4ii), «Положення про порядок попереднього
розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/WgGtr4q), «Положення про
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/5gGtoe5), наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 «Про внутрішню
систему запобігання та виявлення академічного плагіату».

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у ЗВО відбувається згідно
оприлюднених на сайті документів за встановленими процедурами. Проводиться анкетування здобувачів щодо
методів навчання та викладання. Роботодавці залучені до процедур забезпечення якості ОП як партнери в контексті
удосконалення навчального процесу та підвищення кваліфікації НПП. В академічній спільноті ЗВО відчувається
сформована культура якості; процедури і політики забезпечення якості сприймаються як корисні та такі, що
потребують запровадження. Наведені стейкхолдерами факти та надані документи (договори, результати анкетувань,
угоди) свідчать про те, що всі учасники освітнього процесу та роботодавці залучені до процедур забезпечення якості
ОП як партнери. Університет має систему управління якістю послуг у сфері вищої освіти, яка відповідає вимогам
ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю» та підтверджена відповідним сертифікатом. Широке
застосування антиплагіатної програми «Unicheck» сприяє сталому розвитку освітньої програми «Захист і карантин
рослин».

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

Слабкі сторони за критерієм 8 не виявлені.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Присутність запровадження інноваційних практик, а саме: націленість ПНУ на працевлаштування здобувачів,
залучення стейкхолдерів до процесу перегляду ОП шляхом участі в комісії з її перегляду, врахування побажань
здобувачів висловлених у проведених онлайн опитуваннях, що свідчить про рівень довіри як з боку здобувачів до
гаранта ОП. Враховуючи повну узгодженість за всіма підкритеріями, релевантність фактів і їх контексту, експертна
група дійшла висновку, що ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає Критерію 8 з оцінкою А.

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.

Правила і процедури, що регулюють права і обов’язки усіх учасників освітнього процесу та організації освітнього
процесу, є чіткими, прозорими та доступними на офіційному сайті Поліського національного університету в розділі
«Публічна інформація» у вигляді відповідних нормативно-правових актів, положень тощо (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya). У ЗВО права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються
наступними документами: - «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/agGtWLY); -
«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/jgGtIVc); - «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/1gGtDF4); - «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/cgGtKoV); - «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми ЖНАЕУ (проєкт)»
(https://cutt.ly/agGtBfO); - Типове положення про деканат факультету ЖНАЕУ (наказ ЖНАЕУ від 29.06.2016 р. №
11); - Типове положення про кафедру (проєкт від 26.10.16 р.); - Колективний договір (https://cutt.ly/zgGyiOF). У
зазначених положеннях висвітлені основні аспекти організації освітнього процесу, з чіткими та зрозумілими
роз’ясненнями, щодо правил та обов’язків всіх учасників освітнього процесу в ПНУ. Це, також, «Статут ПНУ»
(https://cutt.ly/3gGpni7), «Стратегія інтернаціоналізації» (https://cutt.ly/0gGpE19), «Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/RgGpI4S), «Положення про формування
навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/UgGarUO), «Положення про
студентське самоврядування в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/WgGax5r), «Положення про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/egGam5M), «Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/QgGaU4k) тощо.
Під час онлайн-зустрічей №2-№5 було підтверджено, що усі учасники освітнього процесу ознайомлені з даними
документами, знають свої права та обов'язки та розуміють де можуть знайти потрібну інформацію у разі
необхідності.

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

У результаті онлайн-спілкування № 4 зі стейкхолдерами встановлено, що проєкт ОП «Захист і карантин рослин» на
2020/2021 навчальний рік був оприлюднений у відповідні терміни на сайті Поліського національного університету
в розділі «Публічна інформація». Враховуючі зміни нормативно-правових документів, зауваження стейкхолдерів, а
також наявність оновленого проєкту стандарту проєктна група доопрацювала зміст ОП «Захист і карантин рослин»
та розмістила для громадського обговорення на офіційній сторінці університету, зокрема у розділі Кафедра захисту
рослин (https://bit.ly/3myUp2h) з 1 грудня до 1 січня. З 1 січня до 1 лютого проєктна група буде здійснювати
доопрацювання освітньої програми з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень та рекомендацій
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya (громадське обговорення).

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.
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Опис та зміст ОП «Захист і карантин рослин» розміщений на сайті Житомирського національного агроекологічного
університету в розділі «Публічна інформація». (https://bit.ly/2JfWH8p) Програми (силабуси) навчальних дисциплін
були надані експертній групі під час «онлайн-візиту» до ЗВО – робота над документами, а також, вони розміщенні у
вільному доступі на сторінці кафедри захисту рослин. Результати зустрічей зі стейкхолдерами показали, що вони
ознайомлені з описом та змістом ОП «Захист і карантин рослин» та готові вносити свої пропозиції під час
наступного перегляду освітньої програми. Опис ОПП "Захист і карантин рослин" другого (магістерського) рівня
вищої освіти представлено за посиланням: https://cutt.ly/4gGykVf. ОПП "Захист і карантин рослин" другого
(магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: https://cutt.ly/NgGyxh0.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки усіх учасників освітнього процесу, є задокументованими,
чіткими, зрозумілими та розміщені на сайті Житомирського національного агроекологічного університету у
повному обсязі та вільному доступі. Прозорість і публічність діяльності ЗВО є достатньою для формування
необхідного рівня довіри всіх стейкхолдерів.

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

Недоліком є неповне висвітлення нормативних документів, прийнятих в ЗВО на сайті для публічного
ознайомлення. Також необхідно провести структурування сайту ЗВО та оптимізацію подачу інформації, в тому числі
тої, яка стосується удосконалення змісту ОП та всіх нормативно-правових документів, що стосуються освітнього
процесу.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони ОП, а також позитивні практики, наприклад оприлюднення пропозицій
стекхолдерів, експертна група дійшла висновку, що ОП «Захист і карантин рослин» відповідає рівню В за критерієм
9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки
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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

A

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми A

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Мринський Іван Миколайович

Члени експертної групи

Сикало Оксана Олексіївна

Башлай Аліна Григорівна
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