
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23831 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 23831

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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 Сатир Лариса Михайлівна, Калашнікова Анастасія Костянтинівна,
Рєпіна Інна Миколаївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.10.2020 р. – 31.10.2020 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%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0
%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B
E.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%BF%D1%96%
D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94.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

Освітньо-професійна програма (ОПП) “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” є актуальною в контексті
задоволення кадрових потреб у високопрофесійних фахівцях, які володіють сучасним економічним мисленням,
теоретичними знаннями і практичними навичками. ОПП та наповнення програмних результатів навчання в цілому
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти за
основними дескрипторами. ОПП забезпечується викладачами із належною академічною кваліфікацією. В цілому,
ОПП та освітня діяльність за нею відповідають критеріям, викладеним в Додатку до Положення про акредитацію
освітніх програм, з недоліками, що не є суттєвими. В результаті ознайомлення з матеріалами самоаналізу,
проведених зустрічей, ознайомлення з додатково наданими документальними доказами експертна група
підтверджує можливість підготовки на достатньо високому якісному рівні здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем за ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Виявлені недоліки та слабкі
сторони ОПП не знижують загальне позитивне враження, а визначають перспективи подальшого розвитку освітньої
програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами та позитивними практиками є: 1. Цілі та зміст ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти корелюються з чинною Концепцією освітньої діяльності і
Стратегією розвитку ПНУ. 2. Проведення регулярного опитування здобувачів і випускників стосовно задоволеності
освітньою програмою, навчанням і викладанням та моніторинг .якості освітньої програми. 3. Роботодавці активно
долучаються до формування ОП другого магістерського рівня із спеціальності «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» і беруть участь у проведенні різноманітних заходів навчального характеру. 4. Проведено
дослідження попиту на ринку праці групою науковців випускової кафедри щодо вивчення стану та перспектив
розвитку підприємництва в регіоні. 5. Розроблений проєкт положення про асоціацію випускників ПНУ. 6.
Врахований досвід провідних вітчизняних і іноземних ЗВО при формуванні змісту ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність». 7. ЗВО здійснює проактивну організаційну діяльність щодо впровадження дуальної форми
освіти завдяки створеному Центру дуальної освіти. 8. Введення до кожного вибіркового блоку ОК позиції
“Дисципліна з каталогу університету”, що створює можливість набуття міждисциплінарних знань і практичних
навичок. 9. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, розміщені у вільному доступі на сайті, а всі вимоги до
здобувачів при вступі є обґрунтованими. 10. У контексті визнання результатів неформальної освіти та результатів,
отриманих в інших ЗВО, створена ґрунтовна нормативна база і робляться кроки до її реалізації. 11. Одночасно з
робочими програмами, використовуються силабуси, що є зручним для здобувачів. 12. У ПНУ здійснюється
рейтингування здобувачів за успішністю їх навчання. 13. На ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
присутня популяризація фундаментальних цінностей академічної доброчесності. 14. Академічна кваліфікація
викладачів ОП дозволяє забезпечити досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання і у
контексті публікацій НПП, а також проходження ними відповідного фахового підвищення кваліфікації протягом
останніх 5 років. 15. Процедура конкурсного добору є прозора і дозволяє забезпечити необхідний рівень фаховості
претендентів з числа науково-педагогічних працівників для забезпечення освітньої програми. 16. Комп'ютерні класи
обладнанні сучасної технікою. 17. ПНУ реалізує програму енергозбереження (генерує власну електроенергію
завдяки встановленим на території університету сонячним батареям). 18. ПНУ проводить проактивні заходи щодо
уникнення конфліктних ситуацій. 19. ЗВО чітко дотримується стандартів прозорості та публічності та розміщує
необхідну інформацію на сайті. 20. При розробці освітньої програми, яка акредитується були враховані
рекомендації зроблені в ході проведення попередніх акредитацій спеціальності бакалаврського рівня і ОНП
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність третього рівня вищої освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. У системі опитування здобувачів вищої освіти відносно якості ОП і змісту освітнього процесу не передбачається
врахування думки студентів щодо кожної окремої ОК ОПП. Рекомендації: Варто надати можливість здобувачам
вищої освіти у кінці кожного семестру долучитись до анонімного опитування на предмет якості наповнення і
викладання кожного освітнього компоненту. 2. ОПП 2019 року редакції містить помилки які впливають на
інтерпретацію матриць відповідності визначених освітньо-професійною програмою компетентностей та програмних
результатів навчання освітнім компонентам (табл.3 та табл.4). Рекомендації: внести технічні правки в ОПП 2019
року редакції. 3. ОПП потребує більшого фокусування на набутті здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills). Рекомендації: розглянути можливість введення в ОПП ОК «Лідерство та командоутворення», або ОК
«Мистецтво ведення переговорів», або ОК «Крос-культурний менеджмент» тощо. 4. Відсутність практики
зарахування результатів навчання з неформальної освіти, хоча є факти залучення здобувачів до такої освіти .
Рекомендації: Під час надання рекомендацій щодо використання формату неформальної освіти, додатково
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інформувати здобувачів про можливість зарахування її результатів. 5. Правила прийому не містять інформації про
освітні програми, за якими відбувається набір. Щоб дізнатися особливості вступу за конкретною ОПП, необхідно
знайти опис ОПП в інших вкладках сайту. Рекомендації: Розробити додаток до Правил прийому із зазначенням
переліку освітніх програм, наявності в них акредитацій, строків та вартості навчання. 6. Нечіткість процедури
перевірки дипломних робіт на наявність ознак плагіату в Положенні про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ.
Рекомендації: переглянути формулювання пункту 3.1.7 Положення про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ в питанні
встановлення чіткого алгоритму перевірки робіт на наявність ознак плагіату з дотриманням чинних норм
законодавства. 7.Серед НПП групи забезпечення освітньої програми відслідковується кількісна нерівномірність у
рівні підвищенні кваліфікації, стажувань, наукових публікацій у фахових виданнях і наукометричних базах Scopus,
WoS. Рекомендацїі: При скласти плану-графіку підвищення кваліфікації НПП кафедри звернути увагу на цей факт
для підвищення рівня кваліфікації відповідно до дисциплін викладання та збільшити кількість публікацій у
зазначених виданнях за подібним принципом. 8. Силабуси навчальних дисциплін містять рекомендовану
літературу за авторством лише сторонніх осіб. Рекомендації: використати наявні авторські навчально-методичні
розробки при формуванні силабусів ОК або створити авторські колективи для написання навчальної літератури
серед викладачів ПНУ які задіяні в освітньому процесі за даною ОПП. 9. Форма розміщення ОПП у вигляді опису не
дає можливості ознайомлення з програмою у повному обсязі. Рекомендації: Розміщувати окрім опису програми
також від скановану ОПП у pdf-форматі, або, принаймні, скан-копії перших титульних сторінок.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Основним документом, що регламентує діяльність університету є його Статут за нової редакції 2020 року (
https://cutt.ly/0gILRIN), в якому концепція освітньої діяльності базується на особистісній орієнтації освіти та
створенні освітнього середовища, орієнтованого на задоволення інтересів усіх учасників цього процесу. Стратегія
розвитку університету визначає місію університету: «Ми генеруємо нові знання, інноваційні ідеї та створюємо
екологобезпечні технології; готуємо професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проєктну та
підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf). Стратегія університету була розроблена у
2016 році і на сьогодні формується її нова редакція, проте діюча редакція Стратегії не втратила своєї прогресивності
і актуальності до нині і програма підготовки здобувачів вищої освіти ІІ магістерського рівня чітко корелюється до
місії університету. Це підтверджується в частині забезпечення здобувачами вищої освіти загальних і фахових
компетентностей для розробки інноваційних ідей в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
поєднуючи проєктно-аналітичну діяльність, інноваційні технології антикризового управління, інструменти
управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами із впровадження бізнес-стратегій. Під час інтерв’ю із
керівництвом університету, ректор зазначив, що незважаючи на мало чисельний набір на програму підготовки
магістрів із спеціальності 076 « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2019 р. -11 осіб, 2020 р. – 12 осіб)
попит на фахівців як галузевого рівня так і регіонального, прогнозується до зростання з огляду до умов
децентралізації, збільшення кількості об’єднаних територіальних громад, укрупнення районів, отже потенційні
можливості розвитку ОП високі, адже вона є прикладна, практична і необхідна в умовах мінливого середовища
підприємницької діяльності та виразив наміри щодо підтримки, супроводу, розвитку ОП та приділення їй науково-
освітянської уваги. Особливість ОП полягає у врахуванні інноваційних тенденцій менеджменту, що базуються на
проблемно-орієнтованому підході та самонавчанні, на формуванні компетентностей із критичного мислення,
комерціалізації інновацій, вирішення завдань у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. Отже, аналіз
цілей ОП, перспектив розвитку, її міждисциплінарний характер підтвердили їх відповідність місії та стратегії
розвитку ПНУ.

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

З огляду на положення «Про порядок реалізацію моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАУ, протоколу
№ 7 від 27.02.2020 р. Вченої ради університету (https://cutt.ly/egPRLzq) на сайті закладу і зокрема на сторінці
випускової кафедри розміщена Googlе-форма анкети для опитування здобувачів вищої освіти
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLBDkl3mjDZRvlgUXSWR1OfkEowPQJv-ay3HiPz8_2gludA/viewform) та
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її письмовий варіант (https://cutt.ly/CgFCn6h). Результати моніторингу якості вищої освіти ОПП за 2019-2020 рр.
(https://cutt.ly/BgFCMdO) показав, що здобувачі зацікавлені у набутті більших практичних навиків роботи з
автоматизованими інформаційними системами в управлінні підприємством, участі їх в роботі підприємств. Понад
90 % респондентів вважають, що методи навчання і викладання відповідають сучасному рівню знань. Як зазначили
здобувачі на зустрічі з експертами, вони можуть вільно і за бажанням відвідати сайт університету, вайбер, або
Googlе-клас з метою анкетування. Анкета опитування випускників в Googlе-формі (https://cutt.ly/fgFNCgD)
розміщені на аналогічному ресурсі. Враховуючи зауваження попередніх акредитацій з інших ОП в університеті
розроблений Проєкт положення про асоціацію випускників ПНУ(https://cutt.ly/JgPRuL2), один із напрямів
діяльності якого є розширення зв’язків та співпраці університету з підприємствами та організаціями, з метою
формування і розвитку ОП. ЕГ отримала підтвердження, зокрема протокол № 8 від 15.04.20 р. розширеного
засідання кафедри, де зазначено про врахування інтересів роботодавців та академічної спільноти, щодо
формулювання програмних результатів навчання (папка запити та відповіді). Але, анкетування з роботодавцями не
проводилось. Проте, інтерв’ю членів експертної групи із роботодавцям від 29.10.2020 р. з Лутай Л. С. (ТОВ “Ашан
Україна Гіпермаркет”), Ахметовим І. Р. ( ТОВ “Агенція “Гудвілл”), Добринською Н. К. (управління аграрного
виробництва ДАР ЖОДА), Харчишиною О.В. (ГО “Дорадчий центр) засвідчило підтримку останніх щодо включення
до програми низки чинних дисциплін «Стратегія і розвиток бізнесу» «Безпечність та якість товарів та послуг»,
«Кібернетика бізнесу» та ін. Брали участь роботодавці і у рецензуванні ОП другого магістерського рівня за 2019 і
2020 роки. Представники студентського самоврядування, зокрема голова студентської ради університету, Дем’янчук
Іван на зустрічі з експертами зазначив, що відкрито і демократично вони як члени Вчених рад, мають можливість
робити певні заперечення чи підтримувати ОП, які обговорюються і затверджуються. На відкритій зустрічі Павло
Коваль, представник аграрного бізнесу, відмітив що трендом у світі є дуальна форма освіти і в умовах коли інколи
важко доходять пропозиції бізнесу до розробників ОП, знаючи потреби бізнесу, потрібно спільно розробляти ОП із
дуальної форми навчання. Таким чином, позиції та потреби стейкхолдерів при формуванні цілей та програмних
результатів навчання ОП значною мірою враховуються.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП враховують тенденції розвитку ринку праці стосовно формування попиту
на фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Згідно положення «Про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАУ(https://cutt.ly/egPRLzq) гарант і проєктна група ОП постійно
враховують тенденційні зміни спеціальності та ринку праці, що і впливає на перелік ОК програми, їх змістовному
наповненні, варіативності вибіркових дисциплін. Зміст ОП переглядається 1 раз на рік процедурно вивчивши
запити і пропозиції, результати опитувань всіх зацікавлених стейкхолдерів на розширеному засіданні кафедри,
протокол № 8 від 15.04.2020 р. із затвердженням ВР університету, протокол № 11 від 24.06.2020 р.(папка запити та
відповіді). Вивчаючи попит у спеціалістах на регіональному рівні проєктна група орієнтувалась на основні
положеннями стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 р.
(https://zt.gov.ua/images/Proekt/29s/dod29_st_rozv2027.pdf ) та обласні програми розвитку (https://cutt.ly/Kf217Ht).
Окрім цього, науковцями кафедри під керівництвом професора Скидана О.В. і виконавцями – Левківською Л.М.,
Судак Г.В. та представниками ГУ статистики у Житомирській обл. проведено дослідження попиту на ринку праці, які
і були покладені в основу формування ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2016-2017 рр.). За
результатами дослідження виявлено, що близько третини опитаних виявили бажання стати підприємцями.
Водночас здатними до підприємницької діяльності вважають себе майже 40% респондентів. У Житомирській області
зареєстровано 7346 юридичних осіб-суб’єктів підприємництва, 43696 фізичних осіб підприємців. За період 2018 -
2019 рр. кількість фізичних осіб підприємців зросла більше ніж на тисячу. Отже, зростає у регіоні підприємницька
активність, що вимагає додаткових знань у сфері підприємництва (папка запити та відповіді). При розробці ОП були
використані освітні програми ЗВО України, таких як КНУ ім. Тараса Шевченка, ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, НУБіП
України та ін. для визначення переліку обов’язкових і вибіркових освітніх компонент. До групи, іноземних освітніх
програм належать програми: Management–Master's degree та Economics–Master's degree Академія фінансів та бізнесу
(Вістула), програми: Аграрна економіка, Аграрний консалтинг, Управління якістю в агробізнесі, ВШ агробізнесу
(Ломжі). Договора про співпрацю із зазначеними ЗВО Польщі додаються (папка запити та відповіді). Зі слів
науково-педагогічних працівників процедура врахування напрацювань відбувається на засіданні кафедри після
вивчення освітніх програм університетів і наданих пропозицій проєктною групою ОП. З Академією фінансів та
бізнесу (Вістула) в рамках проєкту з 2021 року буде реалізовуватися програма подвійного диплому. Нині ідуть
переговори із Клайпедським університетом (Литва) щодо спільної співпраці в рамках академічної мобільності, що
передбачає врахування змісту їх освітніх програм.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого
(магістерського) рівня було затверджено 10.07.2019 р. № 961 ОП у цілому відповідає вимогам Національної рамки
кваліфікацій для магістерського рівня, а також затвердженому освітнього стандарту. Програма містить усі 5,
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необхідних за стандартом, загальних та фахових компетентностей та 10 програмних результатів навчання. Форма
атестації здобувачів вищої освіти також відповідає вимогам стандарту. Отже, освітня магістерська програма
дозволяє досягти, визначених стандартом, результатів навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», а також у цілому, відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій та другому циклу вищої
освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 519 від 25.06.2020 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1.Цілі та зміст ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти
корелюються з чинною Концепцією освітньої діяльності і Стратегією розвитку ПНУ. 2. Реальна співпраця із
роботодавцями, які вмотивовані до участі у формуванні якісної освітньої програми. 3. Проводиться онлайн-
тестування здобувачів і випускників ОП та моніторинг результатів щодо якості освітньої програми та змісту
навчального процесу. 4. Проведено дослідження попиту на ринку праці групою науковців випускової кафедри щодо
вивчення стану та перспектив розвитку підприємництва в регіоні. 5. Розроблений проєкт положення про асоціацію
випускників ПНУ. 6. Врахований досвід провідних вітчизняних і іноземних ЗВО при формуванні змісту ОП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

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

1. Існує потреба у формуванні анкет для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми та змісту
навчального процесу. Рекомендації: Розширити коло зацікавлених представників бізнесу, інших стейкхолдерів
систематизувавши їхню роботу. 2. У системі опитування здобувачів вищої освіти відносно якості ОП і змісту
освітнього процесу не передбачено врахування думки студентів щодо кожної окремої ОК ОПП. Рекомендації:
Враховуючи цю обставину, надати можливість здобувачам вищої освіти у кінці кожного семестру долучитись до
анонімного опитування на предмет якості наповнення і викладання кожного освітнього компоненту. 3. Здобувачі
ОП не реалізують свою можливість навчатися за дуальною формою нині, проте представники бізнесу зацікавлені в
цьому. Рекомендації: Враховуючи, що в університеті затверджено Положення про дуальну освіту варто оцінити
можливість і визначитись щодо необхідності формування ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
другого (магістерського) рівня за дуальною формою освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого магістерського рівня має достатній рівень
відповідності за підкритеріями 1.1-1.4. Цілі освітньої програми корелюють із місією і стратегією розвитку
університету. Під час проєктування програми науковцями кафедри проведено дослідження регіонального і
галузевого ринків праці, яке показало, що у регіоні зростає підприємницька активність, що вимагає додаткових
знань у сфері підприємництва; через анонімне опитування здобувачів і випускників, залучення роботодавців до
формування ОП враховані інтереси всіх стейкхолдерів щодо змісту і якості навчання і викладання за ОП; вивчений
досвід вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти щодо змісту магістерських програм і визначення переліку
освітніх компонент. Співпраця з польськими університетами підтверджується договорами, а в рамках проєкту з
Академією фінансів та бізнесу з 2021 року планується реалізація програми підготовки за подвійним дипломом.
Розроблений проєкт положення про асоціацію випускників ПНУ, дасть можливість створити асоціацію випускників,
а значить розширити коло зацікавлених роботодавців щодо якісної підготовки майбутніх фахівців із
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за ОП що акредитується так і за дуальною формою навчання. З
огляду на зазначене, експертна група робить висновок про достатність відповідності ОП Критерію 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Обсяг ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ПНУ становить 90 кредитів ЄКТС і відповідає ст. 5 ЗУ
«Про вищу освіту» і вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність». Обов'язкові ОК за ОПП 2019 складали 49 кредитів ЄКТС (54,4%), а в ОПП 2020 - 52 кредитів ЄКТС
(57,8%). Обсяг вибіркових дисциплін ОПП 2019 складав 35 кредитів ЄКТС (38,9 %), а в ОПП 2020 - 30 кредитів
ЄКТС (33,3 %). На практичну підготовку і атестації в ОПП 2019 відведено по 3 кредити (3,35%), в ОПП 2020 - по 4
кредити (4,45%).

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

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2019 та 2020 року редакції містить 5 загальних
компетентностей, 5 спеціальних компетентностей, 10 результатів навчання. Усі компетентності і програмні
результати навчання відповідають чинному Стандарту, проте відсутній ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати
заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність. Компетентності відповідають
дескрипторам НРК «Знання», «Уміння», «Комунікація», «Автономність та відповідальність». У ОПП 2019 включено
4 дисципліни циклу загальної підготовки, 6 дисциплін циклу професійної підготовки, курсовий проєкт, що в цілому
дає змогу реалізувати основну мету ОП відповідно до її специфічного фокусу. Проте експертна група зазначає, що
сумарні значення кредитів циклами підготовки вказані невірно. Зокрема сума кредитів загального циклу підготовки
складає 20 кредитів (4х5), а в ОПП показано всього 10 кредитів. Аналогічно, сума кредитів за циклом професійної
підготовки 29 кредитів (5+5+4+6+5+4), а в ОПП вказано 39 кредитів. Також є помилка в нумерації ОК за циклом
професійної підготовки, що в свою чергу впливає на інтерпретацію таблиць 3 та 4 ОПП. В ОПП 2020 року відбулися
суттєві зміни у кількості ОК за циклами підготовки та назвами. Якщо за циклом загальної підготовки і залишилося
4 дисципліни (21 кредит), проте 2 з них були замінені: ОК Управлінські рішення в підприємницькій діяльності була
замінена на ОК Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі, а ОК Аграрна політика та агробізнес на ОК
Фахова іноземна мова (Рівень В2). В ході інтерв'ювання така заміна пояснювалася запитами ключових стейкхолдерів
відносно належного рівня володіння іноземною мовою персоналу підприємницьких структур. Цикл професійної
підготовки в ОПП 2020 року представлений вже 8 дисциплінами (35 кредитів). До нього увійшли ОК Соціальна
відповідальність бізнесу, ОК Інтелектуальна власність в бізнесі, ОК Інноваційні технології антикризового
управління, ОК Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами, ОК Стратегія і розвиток бізнесу, ОК
Безпечність та якість товарів та послуг - 6 нових дисциплін. Всі результати навчання забезпечуються обов’язковими
освітніми компонентами, охоплені змістом ОПП, їх досягнення є реалістичним.

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

Зміст ОП відповідає предметній області, яку визначено Стандартом вищої освіти. Програма дає змогу здобувачам
опанувати теоретичні знання та отримати практичні навички у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності з урахуванням аграрної специфіки та регіональних потреб Житомирщини.

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

Обсяг вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми складає більше 25 % від загального обсягу: ОПП 2019 -
35 кредитів ЄКТС (38,9 %), ОПП 2020 - 30 кредитів ЄКТС (33,3 %). Це у повній мірі забезпечує необхідний обсяг
передбачений законодавством. Для реалізації права здобувача на формування індивідуальної освітньої траєкторії
ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” використовує стратифікований блочний вибір дисциплін.
Так в ОПП 2019 року студенти мали можливість здійснити вибір ОК з 8 блоків: ОК Державне регулювання
економіки або ОК Комерційне підприємництво (4 кредити); ОК Інтелектуальна власність або ОК Інтелектуальний
бізнес (4 кредити); ОК Стратегічний маркетинг та бренд-менеджмент або ОК Маркетингові дослідження (5
кредитів); ОК Креативний менеджмент або ОК Формування бізнес-моделі підприємства (5 кредитів); ОК
Інтелектуальні інформаційні технології або ОК Інформаційні системи управління підприємством (5 кредитів); ОК
Соціальна відповідальність бізнесу або ОК Соціальне підприємництво (4 кредити); ОК Бізнес-діагностика або ОК
Бізнес-консалтинг (4 кредити); ОК Кон'юнктура світових товарних ринків або ОК Міжнародна торгівля (4 кредити).
В ОПП 2020 року відбулося зменшення кількості стратифікованих блоків до 7, проте було розширено перелік ОК які
здобувач може обрати для формування власної освітньої траєкторії. Також, на погляд експертної групи, позитивною
зміною є введення до кожного вибіркового блоку ОК позиції “Дисципліна з каталогу університету”, що створює
можливість набуття міждисциплінарних знань і практичних навичок. Під час інтерв'ювання здобувачів ОПП ними
була надана схвальна оцінка створених можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії та розподілу
часу на аудиторну та самостійну роботу.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Освітня програма 2020 року редакції та навчальний план передбачають проходження у 2-му семестрі виробничої
практики здобувачами вищої освіти, для якої навчальним планом передбачено 120 годин (4 кредити). Це на 1
кредит більше ніж за ОП 2019 р яка містила два види практики у сукупності на 3 кредити (науково-педагогічна
практика 1 кредит та переддипломна - 2 кредити). Здобувач Білошицька Наталія в ході інтерв'ювання зазначала, що
студенти зверталися до викладачів з проханням збільшити практичну підготовку, що і знайшло своє відображення у
новій редакції ОП 2020 року. Перелік баз практики формується кафедрою на основі аналізу виробничих та
загальноекономічних можливостей підприємницьких, торговельних та біржових структур, а також їх придатності
для проведення практики та подальшого потенційного працевлаштування здобувачів вищої освіти. За наказом
ректора №1318-ст від 10.09.2019 здобувачі ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” проходили
практику на таких базах: ТОВ “Омега”, ТОВ “ЕКО ДІМ”, ТОВ “Еліта Агро”, ПАТ “Житомирський маслозавод”; ПП
“Велідницьке”; ДП “Радомілк”; ВСК “Світоч”; ПП “Миролюбівське”; ДП “Попільнянське лісове господарство”.

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

Під час акредитаційної експертизи встановлено, що викладачі окремих ОК (зокрема “Соціальне підприємництво”,
“Креативний менеджмент”, “Інноваційне підприємництво”, “Корпоративне управління”, “Методологія і організація
наукових досліджень” та ін.) застосовують підходи до формування soft skills у студентів під час проведення
практичних занять – ділові ігри, метод мозкового штурму, спільні дискусії, розбір ситуаційних завдань. Також
студентка 1 року навчання Недільська Софія під час фокус-групи проінформувала експертів, що вона разом з
іншими 4 студентами академічної групи прийняла участь в конкурсі бізнес-планів “Бізнес трамплін”. Проте у блоках
вибіркових дисциплін доцільно розглянути можливість посилення набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок через ОК «Лідерство та командоутворення», або ОК «Мистецтво ведення переговорів», або ОК «Крос-
культурний менеджмент» тощо.

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

Професійний стандарт за спеціальністю відсутній.

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

В ході інтерв'ювання здобувачів та аналізу навчального плану експертною групою з’ясовано, що викладання
дисциплін відбувається за обсягом навантаження, який визначений навчальним планом. Опитування здобувачів
засвідчило, що їм вистачає часу для виконання індивідуальних робіт та для самостійної роботи. Аналіз навчального
плану 2020 р. показав, що майже 63% загального обсягу навчального часу (1694 годин з 2700) відведено на
самостійну роботу. На тиждень припадає 18 годин аудиторного навантаження. Зазначений обсяг достатній для
досягнення цілей та програмних результатів навчання ОПП.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за дуальною формою освіти не здійснюється. Проте в ПНУ
створено і діє Центр дуальної освіти під керівництвом В.В.Бугайчук. На сьогоднішній день ПНУ підписано понад 30
угод про дуальне навчання з різними підприємствами та майже сотню меморандумів про наміри співпраці, а за
дуальної формою освіти на бакалаврському рівні навчається більше 50 осіб. ЗВО має намір поширювати цей досвід і
на магістерському рівні.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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1. ЗВО здійснює проактивну організаційну діяльність щодо впровадження дуальної форми освіти завдяки
створеному Центру дуальної освіти. 2. Введення до кожного вибіркового блоку ОК позиції “Дисципліна з каталогу
університету”, що створює можливість набуття міждисциплінарних знань і практичних навичок. 3. Перелік баз
практики формується кафедрою на основі аналізу виробничих та загальноекономічних можливостей
підприємницьких, торговельних та біржових структур, а також їх придатності для проведення практики та
подальшого потенційного працевлаштування здобувачів вищої освіти.

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

1. ОПП 2019 року редакції містить помилки які впливають на інтерпретацію матриць відповідності визначених
освітньо-професійною програмою компетентностей та програмних результатів навчання освітнім компонентам
(табл.3 та табл.4). Рекомендації: внести технічні правки в ОПП “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019 року редакції. 2. ОПП потребує більшого фокусування на набутті
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). Рекомендації: розглянути можливість введення в ОПП ОК
«Лідерство та командоутворення», або ОК «Мистецтво ведення переговорів», або ОК «Крос-культурний
менеджмент» тощо.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за критеріями 2.1 – 2.9: обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства та стандарту вищої освіти за спеціальністю 076
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”; освітні компоненти, включені до ОПП складають логічну
взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання;
зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність”; структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії; позитивними змінами в освітній програмі та навчальному плані є збільшення часу на практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, що дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної
діяльності; освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, проте потребує
посилення; обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Враховуючи всю цілісність
встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких сторін, недоліків) та їх контексту, а також
чинників, які визначають специфічні умови реалізації ОП, експертна група вважає, що ОП загалом відповідає
критерію 2 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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.

У правилах прийому до магістратури Поліського національного університету відсутні дискримінаційні положення,
враховано інтереси осіб з особливими освітніми потребами. Вони є в цілому зрозумілими та чітко визначають
вимоги до бажаючих вступити до магістратури, що було підтверджено на зустрічах із фокус-групами, містять
інформацію ліцензійний обсяг, перелік вступних випробувань, та процедуру розрахунку конкурсного балу однак не
включають дані про наявність або відсутність акредитації, термін та вартість навчання. Розміщені у відкритому
доступі на сайті ЗВО у вкладенні «Правила прийому» (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu) у вигляді
уніфікованого документу для всіх ОП без зазначення переліку спеціальностей та освітніх програм, за якими
здійснюється прийом на магістратуру, що ускладнює пошук інформації для абітурієнтів, оскільки ці дані необхідно
шукати в інших розділах сайту. Так, інформація про умови вступу за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» розміщена в описі ОПП в категорії «Перелік спеціальностей»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Опис%20ОП%20ПТБД-Маг.pdf). Відповідно до правил прийому та
програм вступних випробувань (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan), вступні випробування проводяться у
формі тестування. Під час інтерв’ювання стейкголдерів, підтверджено, що правила прийому оприлюднюються ЗВО
на офіційному сайті та є зрозумілими.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Для здобувачів першого рівня вищої освіти правилами передбачено складання єдиного вступного іспиту з іноземної
мови з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО (ЄВІ з іноземної мови) а також фахового іспиту зі
спеціальності (https://goo-gl.su/rYuxaJY). Для зручності здобувачів, на сайті університету розміщена інформація про
графік реєстрації та проведення ЄВІ, необхідні для реєстрації документи та контактні дані відповідальних
працівників за реєстрацію для здачі ЄВІ з іноземної мови (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/reiestratsiia-na-yevi-ta-
yefvv1). Для здобувачів, які здобули освітній рівень бакалавра за іншою спеціальністю, при вступі до магістратури
передбачено здачу додаткового фахового випробування (https://goo-gl.su/aahU). Для здобувачів другого рівня вищої
освіти передбачено складання іспиту з іноземної мови на базі університету
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/Програма%20з%20іноземної%20мови.pdf) та фаховий іспит.
Програми комплексного фахового та додаткового випробування розміщені на сайті ЗВО кожна окремо у розділі
«Перелік питань». Програми та завдання комплексного фахового випробування та додаткового фахового
випробування відповідають особливостям освітньої програми за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність» та рівню вхідних компетентностей, необхідних для можливості розпочати навчання на програмі.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентуються зокрема Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ від 31.08.2015 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf), Положення про
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ від 28.03.2019 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf) і
формами академічної мобільності визначають навчання за програмами академічної мобільності, мовне стажування
та наукове стажування. Правила передбачають можливість навчання в іншому ЗВО як з метою здобуття кредитів
ЄКТС, компетентностей, результатів навчання, та і здобуття ступеня вищої освіти. Форми, зміст, тривалість та умови
визнання результатів академічної мобільності визначаються за домовленістю між учасниками академічної
мобільності, таким чином, здобувачі-учасники є цілком проінформованими про можливості визнання результатів
навчання. На момент проведення акредитації, фактів залучення здобувачів до програм академічної мобільності не
було. Однак, у ході співбесід з науково-педагогічним персоналом та групою забезпечення ОП, було встановлено, що
ЗВО робить кроки до залучення здобувачів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до програм
академічної мобільності (ініціатива щодо підписання угоди про подвійний диплом з Клайпедським університетом,
апробація проходження практики на польських підприємствах, спроба запровадження малих форм
підприємницької діяльності в межах територіальних громад, за результатами якої було підписано Меморандум про
співпрацю з кількома громадами, громадськими організаціями, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ
(http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-pidpisano-memorandum-pro-spivpratsyu-z-silskimi-radami-ta-
teritorialnimi-gromadami)). У зв’язку з карантинними заходами, реалізація проєктів щодо подвійних дипломів була
сповільнена, проте укладено попередні домовленості.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). Відповідно до Положення, допускається визнання результатів навчання у неформальній освіті в
обсязі не більше 10% від загального обсягу ОП і лише з обов’язкових дисциплін, оскільки широкий перелік
вибіркових дисциплін дає змогу здобувачу вивчати те, що, на його думку, він ще не знає. Для визнання результатів,
здобувачу необхідно звернутися до ректора із заявою та підтверджуючими отриманих вмінь документами
(свідоцтвами, сертифікатами тощо). Після цього створюється предметна комісія, до складу якої входять декан
факультету, гарант ОП та науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, щодо яких розглядається
пере зарахування. Комісія визначає метод оцінювання, ознайомлює здобувача з програмою дисципліни, переліком
питань, критеріями оцінювання та процедурою оскарження результатів. За підсумком оцінювання, комісія формує
протокол з висновком про зарахування чи не зарахування дисципліни. У випадку незгоди з рішенням комісії,
здобувач має право подати апеляцію. У такому випадку, ректор створює апеляційну комісію до складу якої входять
проректор з науково-педагогічної роботи, декан факультету та науково-педагогічні працівники, які не входили до
предметної комісії. За результатами розгляду скарги, апеляційна комісія приймає рішення про її задоволення або
незадоволення. Позитивним є те, що механізм перезарахування результатів навчання у неформальній освіті
визначено окремим нормативним документом, має чітко врегульований характер та є доступним для всіх учасників
освітнього процесу. Під час інтерв’ювання здобувачів, було встановлено їх інформованість щодо можливості
зарахування результатів навчання у неформальній освіті, однак відсутність фактів використання такої можливості.
Крім того, на зустрічі з викладачами, неодноразово було зазначено заохочення студентів до участі в неформальній
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освіті, хоча зарахування результатів такої участі не відбувалось. Тому, хоча процедура визнання результатів є чіткою
і зрозумілою, перевірити її реальність не було можливості внаслідок відсутності подібних прецедентів за освітньою
програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, розміщені у вільному доступі на сайті, а всі вимоги до здобувачів при
вступі є обґрунтованими. 2. Наявність окремого документу, який чітко регулює процедуру визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. 3. У контексті визнання результатів неформальної освіти та
результатів, отриманих в інших ЗВО, створена ґрунтовна нормативна база і робляться кроки до її реалізації.

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

1. Відсутність практики зарахування результатів навчання з неформальної освіти, хоча є факти залучення здобувачів
до такої освіти . Рекомендації: Під час надання рекомендацій щодо використання формату неформальної освіти,
додатково інформувати здобувачів про можливість зарахування її результатів. 2. Правила прийому не містять
інформації про освітні програми, за якими відбувається набір. Щоб дізнатися особливості вступу за конкретною
ОПП, необхідно знайти опис ОПП в інших вкладках сайту. Рекомендації: Розробити додаток до Правил прийому із
зазначенням переліку освітніх програм, наявності в них акредитацій, строків та вартості навчання, що полегшить
абітурієнтам ознайомлення з усіма аспектами вступу на ОПП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма відповідає якісним характеристикам підкритеріїв 3.1, 3.2 (правила прийому на навчання є
чіткими, враховують особливості освітньої програми) та підкритеріїв 3.3, 3.4 (незважаючи на відсутність на момент
акредитації фактів застосування здобувачами можливостей зарахування результатів навчання, отриманих під час
академічної мобільності та у неформальній освіті, ЗВО активно працює над розширенням можливостей академічної
мобільності здобувачів). З огляду на це, експерти роблять висновок про загалом відповідність ОПП
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» критерію 3.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Під час опитування здобувачів та викладачів, було з’ясовано, що вивчення освітніх компонентів здійснюється із
застосуванням різних методів навчання, а саме: традиційних (лекція, бесіда, методична демонстрація, розрахункова
робота тощо), які відображені у Положенні про організацію освітнього процесу (https://goo-gl.su/tnLqxS), та й
інтерактивних (проблемно-пошуковий метод, творчий метод, кейс-стаді, лекції-дискусії, конференції, групові
роботи тощо). Таке поєднання традиційної та інтерактивної системи не тільки сприяє досягненню програмних
результатів навчання та здобуття загальних і спеціальних компетентностей студентів, а й розвиває «м’які навички»,
які є необхідними сучасному фахівцю та відповідають цілям програми. Одним з позитивних аспектів у контексті
студентоцентрованого підходу є наявність у здобувачів самостійно ініціювати проведення подібних інтерактивних
занять, факти чого були підтверджені на зустрічах зі здобувачами та викладачами. Здобувачі на зустрічі
підтвердили, що використання сучасних інтерактивних методів викладання відбувається на постійній основі,
зокрема акцент на них роблять викладачі дисциплін «Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами»,
«Корпоративне управління», «Біржовий ринок». Окрім того, постійно залучаються фахівці та представники бізнесу.
Так, під час вивчення дисциплін «Корпоративне управління» та «Інноваційні технології антикризового
управління», начальницею сектора людських ресурсів та касових операцій ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»
неодноразово проводилися тренінги з колаборативного менеджменту як в аудиторіях ЗВО, так і на базі
підприємства (https://goo-gl.su/jGMICKZK). Свідченням студентоцентрованості ОП є також регулярне проведення
опитувань серед здобувачів стосовно рівня задоволеності якістю освіти на ОП, шляхом анонімного анкетування у
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гугл-формі, що представлена у відкритому доступі на сайті ЗВО (https://goo-gl.su/N7850wLK), містить широкий
спектр питань, і результати опитування публікуються щорічно (https://goo-gl.su/ZVShB1V). Під час зустрічі
здобувачі підтвердили, що до їх думки стосовно вдосконалення ОП дослуховуються та реалізують ті побажання, які
озвучуються студентами. Зокрема, на розширеному засіданні кафедри інноваційного підприємництва та
інвестиційної діяльності на пропозицію здобувачів було ухвалено рішення впровадити дисципліни «Digital-
маркетинг» та «Електронний бізнес». Здобувачі освіти є вільними у виборі тем індивідуальних завдань, курсових
робіт та тем кваліфікаційних робіт, що є свідченням академічної свободи. Під час інтерв’ювання, було підтверджено
можливість обирати теми з переліку запропонованих, за порадою керівника практики, за порадою підприємства,
яке є базою проходження практики або вибрати іншу тему самостійно.

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).

Інтерв’ювання здобувачів підтвердило, що інформування студентів щодо цілей та очікуваних результатів навчання,
а також критеріїв оцінювання відбувається на початку кожного семестру, як і декларує Положення про організацію
освітнього процесу ЖНАЕУ (https://goo-gl.su/tnLqxS). Викладач на першому занятті оголошує студентам цілі, зміст
навчання, форми та критерії оцінювання та за місяць до оцінювання надає перелік основних питань з дисципліни.
Крім того, на інформація міститься у робочих програмах та силабусах дисциплін, доступ до яких є через платформу
Moodle. Силабуси обов’язкових та вибіркових дисциплін мають однакову структуру. Так, у силабусах варіативних
дисциплін вказано, яких програмних результатів навчання вони дають змогу досягти.

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

У процесі реалізації ОПП проводиться залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності, що
підтверджується їх участю в конкурсах наукових робіт, конференціях університетського та всеукраїнського рівня,
олімпіадах, наявністю публікацій. Так, студент Бруховець Б.Ю. зайняв третє місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з темою «Приватні інвестиції у розвитку підприємництва», Бондар Ю.П. стала
переможницею номінації Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з темою наукової роботи
«Управління інвестиційною діяльністю підприємницьких структур», Бруховець Ю.П. зайняла третє місце на
Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт з темою «Формування мотиваційного механізму персоналу
підприємницьких структур». Наявні публікації з тем кваліфікаційних робіт здобувачів (Білошицька Н. Г., Бондар Ю.
П., Ганчаренко Д., Кавальчук І В., Кравцов С. В., Москаленко О. І., Ніткіна Т. С., Мосійчук Н. Ю., Панченко Д. В.,
Пилипчук О. В., Порозінська Ю. П., Ракович А. Ю.) у збірнику тез конференцій "Наукові читання 2019". Для
студентів магістратури ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» навчання відбувається 4 дні на
тиждень, а один день виділяється на пошук літератури, підготовку тез тощо. Здобувачам відшкодовуються
проживання та добові за участь у наукових заходах.

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

Згідно з Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/
Звіт%20про%20результати%20акредитаційної%20експертизи.pdf), робочі програми навчальних дисциплін мають
щорічно оновлюватися, з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і,
зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкголдерів побажань та зауважень. В освітньому процесі
використовуються результати наукових досліджень. На зустрічах з фокус-групами було підтверджено, що програми
переглядаються в тому числі і на основі моніторингу здобувачів шляхом опитування. Хоча анкетування
роботодавців та інших представників зовнішнього середовища не проводиться, на інтерв’ю ними було зазначено, що
їхня думка також враховується та вони можуть висувати власні пропозиції. Так, було враховано пропозицію
представниці ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» Лутай Л.С. щодо поглиблення вивчення особливостей управління
якістю товарів і послуг, посилення практичної складової курсової роботи з дисципліни «Управління інноваційно-
інвестиційними бізнес-проєктами» у частині впровадження інноваційних рішень у бізнес-процесах. Директор ТОВ
«Агенція «Гідвіл» Ахметов І.Р. зазначив, що його пропозицію щодо корективів дисципліни «Контролінг». Група
забезпечення ОПП складається з числа високопрофесійних викладачів, які публікують результати своїх досліджень
в авторитетних виданнях та постійно оновлюють зміст своїх дисциплін на основі власних науковими досягнень, про
що експерти могли переконатися під час зустрічей з НПП Вивчення змісту та процедур затвердження робочих
програм навчальних дисциплін вказує на їх систематичне оновлення з урахуванням сучасних досягнень теорії та
практики у відповідних сферах знань. Робочі програми відображають актуальний зміст навчальної дисципліни,
послідовність та організаційно-методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і
форми поточного та підсумкового контролю.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОПП регламентується «Стратегією
інтернаціоналізації» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ стратегія%20інтернаціоналізації.PDF).
Здобувачам надано доступ до ресурсів та систем Scopus, Web of Science, ResearcherID, ORCID. Поліським
національним університетом підписано угоди та договори про співпрацю з Лейбніц-Інститутом аграрного розвитку у
Центральній і Східній Європі (Німеччина), Вищою школою агробізнесу (м. Ломжа, Польща)
(https://drive.google.com/drive/folders/17C5e91kFVKVPI0ux2vNLXQRI8cEqKiH9), Академією фінансів і бізнесу Vistula
(м. Варшава, Польща) (https://drive.google.com/drive/folders/17C5e91kFVKVPI0ux2vNLXQRI8cEqKiH9). Підписано
протокол про створення наукової мережі між випусковою кафедрою Університету та кафедрою торгівельного
бізнесу Господарської Академії ім. Д. А. Ценова (Болгарія, м. Свіштов) щодо проблем науки і практики в сфері
підприємництва та торгівлі. У рамках договору про партнерство з Польською фундацією «Інститут Міжнародного
Академічного та Наукового Співробітництва»
(https://drive.google.com/drive/folders/1OJLyW5bdPtouvGH46TPwUkhIcHisVSXU), планувалось міжнародне
стажування викладачів Швець Т. В., Булуй О. Г., Кухарець В. В., однак через карантинні заходи, стажування
перенесено на листопад і прохоржитеме у дистанційній формі. На зустрічах з фокус-групами було підтверджено
залучення здобувачів та викладачів інтернаціоналізації, зокрема здобувачі були слухачами проєкту Jean Monnet
Module за темою “Аграрна політика ЄС” (2016-2019 рр.), учасниками Німецько-Українського воркшопу
«UaAgriDialog» (https://goo-gl.su/zTFf), проведення спільного дослідження при написанні кваліфікаційної роботи з
порівняльним аналізом польського та українського досвіду. Крім того, здобувачі беруть участь у міжнародних
конференціях (https://drive.google.com/drive/folders/1sra_S3BewcIr0tQ6PGg1HeQAOEYNSIyj), форумах
(https://drive.google.com/drive/folders/1sra_S3BewcIr0tQ6PGg1HeQAOEYNSIyj). Планується запровадження
академічної мобільності за програмою Erasmus+.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. Одночасно з робочими програмами, використовуються силабуси, що є зручним для здобувачів. 2. Проведення
регулярного опитування здобувачів стосовно задоволеності освітньою програмою, навчанням та викладанням та
перегляд ОПП з урахуванням результатів опитування. 3. Активне залучення зовнішніх стейкголдерів до
розроблення та перегляду освітньої програми. 4. Широке використання інтерактивних методів навчання (кейс-
метод, ділові ігри, бізнес-симуляції, тренінги, мультимедійні презентації тощо). 5. Відбувається пошук нових
можливостей для залучення здобувачів до програм зовнішньої академічної мобільності

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

1. Однакова структура силабусів варіативних та обов’язкових освітніх компонент, зокрема програмні результати
навчання за ОП. Рекомендації: Диференціювати структуру силабусу відповідно до типу дисципліни – обов’язкової
чи вибірковою.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми і методи навчання і викладання за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сприяють
досягненню заявлених у програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають принципам академічної
свободи та студентроцентрованому підходу. Інформація про цілі, зміст та програмні результати навчання надається
здобувачам завчасно та у вільному доступі. Поліський національний університет підтримує зв'язок як з
внутрішніми, так і з зовнішніми стейкголдерами та постійно оновлює програму, з метою врахування та реалізації
пропозицій зацікавлених осіб. Поєднання навчання і досліджень відбувається з урахуванням стратегії
інтернаціоналізації, ЗВО проводить роботу щодо поглиблення інтернаціоналізації. З огляду на вищенаведене,
можна зробити відповідь про відповідність ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» критерію 4.
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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.

Під час інтерв’ювання студенти підтвердили, що на початку викладання кожного ОК викладач доводить до
здобувачів інформацію про критерії оцінювання та відповідність контрольних заходів специфіці навчальних
дисциплін, що дозволяють перевірити здобуття відповідних ПРН, передбачених ОПП. У ПНУ форми оцінювання
мають свою уніфіковану класифікацію ФО 01 – екзамен; ФО 02 – комплексний іспит; ФО 03 – залік; ФО 04 –
письмовий та комп’ютерний тестовий контроль (МКР, ККР); ФО 05 – захист кваліфікаційної та курсової роботи,
звіту з практики; ФО 06 – виступи на наукових заходах; ФО 07 – усний контроль. Форми проведення поточного
контролю та їх оцінювання в балах визначаються кафедрою і зазначаються у робочій програмі та силабусі
відповідної навчальної дисципліни. Результати поточного контролю реєструються викладачем у журналі обліку
навчальних занять навчальної групи науково- педагогічного працівника. Підсумковий контроль проводиться з
метою оцінки результатів навчання на окремих його завершальних етапах або на певному рівні вищої освіти.
Здобувач допускається до складання підсумкового (семестрового) контролю, якщо він виконав усі види обов'язкових
робіт, що передбачені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни в семестрі та набрав за них необхідну
кількість балів для допуску до підсумкового (семестрового) контролю. Загальні результати з дисципліни оцінюються
в діапазоні від 0 до 100 балів. За результатами підсумкового оцінювання результатів навчання здобувачів після
завершення кожної екзаменаційної сесії (заліково-екзаменаційної) факультети (структурні підрозділи) ПНУ
визначають та оприлюднюють на веб-ресурсах та інформаційних стендах Поліського університету рейтинги
здобувачів за результатами їх успішності. Успішне завершення навчання за ОК передбачає отриманні 60 та більше
балів. В інших випадках в залежності від кількості отриманих балів студент має перескладати або вивчати повторно
даний курс. Перевірка обізнаності студентів з процедурами проведення контрольних заходів зазвичай відбувається в
ході спілкування в межах ОК. За дистанційної форми навчання під час запровадження карантину більшість
контрольних заходів 2020 р. проходила на платформі Moodle.

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

Відповідно до освітньо-професійної програми атестація здобувачів вищої освіти відбувається у формі захисту
кваліфікаційної (магістерської) роботи (у розмірі 3 кредити За ОПП 2019 та 4 кредити за ОПП 2020) що в повному
обсязі відповідає Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». За
змістом ОПП кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми у сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій за невизначених умов і вимог. Тому експертна група вважає дискусійним обсяг основного тексту
кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня магістра – 25-30 сторінок (п.2.2.5 чинного Положення про
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ). У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та
фальсифікації. Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційному сайті закладу вищої освіти
або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Наразі ПНУ на момент акредитації закуповує серверне
обладнання для зберігання у репозитації випускних кваліфікаційних робіт.

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.

Спілкування зі здобувачами та представниками студентського самоврядування показало їх обізнаність щодо правил
проведення контрольних заходів та порядком оскарження контрольних заходів і врегулювання конфліктів про
організацію освітнього процесу у ПНУ. На момент проведення акредитаційної експертиза на громадському
обговорення перебувала нова редакція ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ https://cutt.ly/BgST714 Студенти, представники студентського самоврядування та
викладачі наголошують, що під час поточного та підсумкового контролю ніяких конфліктних ситуацій не виникало.
Здобувачу, який не склав під час підсумкового (семестрового) контролю не більше двох видів підсумкового
(семестрового) контролю, керівником факультету (структурного підрозділу) дозволяється повторне складання цих
видів контролю за окремим графіком на термін до двох тижнів від початку наступного весняного семестру або до
початку наступного осіннього семестру. Здобувач, який під час підсумкового (семестрового) контролю не склав три і
більше видів підсумкового (семестрового) контролю, або який під час додаткового складання комісії з певної
навчальної дисципліни набрав менше балів, ніж визначена в Поліському університеті межа незадовільного
навчання за 100-бальною шкалою, за поданням керівника факультету (структурного підрозділу) відраховується з
Поліського університету за невиконання індивідуального навчального плану.
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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.

Експертна комісія зазначає, що у ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів ОПП згідно
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ https://cutt.ly/BgST4KE за
напрямами: заняття з магістрами усіх спеціальностей у межах розробленої програми практичного тренінгу
«Інформаційна культура студента»; проведення тижнів інформаційної культури; зустрічі з експертами з питань
академічної доброчесності; інформування про сутність та принципи академічної доброчесності та правильне
оформлення наукових робіт; заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних
робіт та експертів; тематичні онлайн-тренінги та вебінари. Ці заходи спрямовані на формування інформаційної
культури здобувачів вищої освіти, культури академічної доброчесності та навичок академічного письма. Крім того,
популяризація фундаментальних цінностей академічної доброчесності та наукової етики здійснюється викладачами
під час навчальних занять шляхом пояснення основ академічного письма та завдяки вимогливості до якості
виконаних студентами робіт (ОК Методологія і організація наукових досліджень проф. Валінкевич Н.В). Також, в
цілях популяризації принципів академічної доброчесності та формуванню особистісної мотивації для здобувачів
взірцем є особистий приклад викладачів, які займаються науковою діяльністю з їх дотриманням. Машинна
перевірка текстів курсових та кваліфікаційних випускних робіт здійснюється за допомоги програми Unicheck. Слід
наголосити на тому, що під час проведення акредитації експертна група виявила некоректне формулювання у
відомостях про самоаналіз в контексті даного питання “У разі виявлення плагіату робота повертається на
доопрацювання” (критерій 5). Тому запросила акти перевірки на унікальність дипломних робіт, висновки експертної
комісії та зустрілася в рамках резервної зустрічі з експертами які перевіряли дані роботи з О.Г.Булуй та
Л.М.Левківською. В ході спілкування н Л.М.Левківська підтвердила, що у разі виявлення плагіату в роботі, вона
знімається з захисту. ПНУ надав результати перевірки 4-х дипломних робіт: Макарова Я.Д. (схожість 17,1%),
Гончаренко Д.А. (схожість 10,5%), Тригуб С.В. (схожість 13,9%), Москаленко О.І. (схожість 20,3%). Усі результати в
межах норми. Проте, при ознайомленні з Положенням про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ (редакція 2019)
https://cutt.ly/bgST32I експертна група зазначає недостатній опис реалізації процедури перевірки дипломних робіт
на наявність ознак плагіату (пункт 3.1.7).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. ЗВО має ґрунтовну нормативну базу щодо організації освітнього процесу і продовжує її удосконалювати. 2. У ПНУ
здійснюється рейтингування здобувачів за успішністю їх навчання. 3. На ОПП Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність присутня популяризація фундаментальних цінностей академічної доброчесності

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

1. Дискусійним є обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня магістра – 25-30
сторінок (п.2.2.5 чинного Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ). Рекомендації: критично оцінити
можливість розв'язання поставлених завдань кваліфікаційної роботи на 25-30 сторінках тексту врахувавши при
цьому вимоги академічного письма щодо структурування тексту. 2. Кваліфікаційні роботи здобувачів ОПП
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність поки не оприлюднені на сайту ПНУ. Рекомендації: потрібно
пришвидшити процедуру розміщення кваліфікаційних магістерських робіт в репозитарії університету. 3. Нечіткість
процедури перевірки дипломних робіт на наявність ознак плагіату в Положенні про кваліфікаційні роботи в
ЖНАЕУ. Рекомендації: переглянути формулювання пункту 3.1.7 Положення про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ в
питанні встановлення чіткого алгоритму перевірки робіт на наявність ознак плагіату з дотриманням чинних норм
законодавства.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма в достатній мірі відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 5.1-5.4: форми контрольних
заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, а також оприлюднюються
заздалегідь; форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти; у закладі вищої
освіти визначено чітку та зрозумілу політику дотримання академічної доброчесності, проте її реалізація потребує
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удосконалення. Беручи до уваги всю цілісність встановлених фактів (сильних сторін, позитивних практик, слабких
сторін, недоліків) та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу, врахування контексту та
позицій стейкхолдерів, відносний вплив недоліків на відповідний аспект якості освітньої програми та наявність в
закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим стверджувати про наявність
загалом відповідності освітньої програми критерію 5 при наявності недоліків, що не є суттєвими.

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.

Під час зустрічей з керівництвом Подільського національного університету, групою забезпечення і проєктною
групою з’ясувалося, що ЗВО проводе відбір науково-педагогічних працівників, які забезпечують розробку, супровід і
реалізацію ОП другого магістерського рівня, відповідно до цілей і змісту освітньої програми та відповідності
викладачів спеціальності і викладанню освітніх компонент. Ректор університету Скидан О.В. відмітив, що
затверджуються гаранти ОП наказом після розгляду кандидатури на кафедрі, факультеті і ректораті. Критерії
відбору: найбільші активності, які відповідають вимогам до гарантів: активності наукові, освітянські,
організаторські і відповідність вимогам до спеціальності. На програмі викладає 3 доктора наук і 6 кандидатів наук.
Стаж науково-педагогічної роботи яких складає від 9 до 20 років. Група забезпечення ОП складається з фахівців
переважно у галузі економіки і шифри наукових спеціальностей відповідають 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» у шести викладачів із восьми, окрім Хант Г.О., к.філ.н. яка викладає іноземну мову рівня В2.
Згідно статті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за 18 критеріями науково-педагогічні
працівники відповідають від 7 до 14 критеріїв, лише Овдіюк О.М. має відповідність за 6 критеріями. Публікації
членів групи забезпечення та викладачів в цілому відповідають ОК ОП, проте діапазон публікацій у наукометричних
базах Scopus та WoS характеризується кількісною нерівномірністю серед викладачів, а саме від однієї до десяти (так
у Плотнікової М.Ф - десять, у Швець Т.В і Левківської Л.М по одній, в Овдіюк О.М жодної, проте вона має 10 фахових
публікацій і проходить навчання у док-рі за спеціальністю 073 «Менеджмент»). Щодо визнання кваліфікації
відповідно освітнім компонентам, викладачі групи забезпечення мають достатню кількість наукових публікацій,
методичних посібників, підручників, методичних розробок, які співвідносяться з дисциплінами, які вони
викладають, окрім дисципліни Фондовий ринок (проте доцент Левківська Л.М. пройшла курси «Основи біржової
справи», 2020 р.). У категорії підвищення кваліфікації і стажування, яке згідно «Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» зараховується по накопичувальній кредитній
системі, викладачі кафедри прийняли участь і отримали відповідні сертифікати вітчизняного і міжнародного зразка
від двох до дев’яти як педагогічного спрямування, так і тих що відповідають освітнім компонентам за останні 5 років
( Плотнікова М.Ф - дев’ять). Аналіз академічної та/або професійної кваліфікація викладачів засвідчив, що всі мають
відповідну кваліфікацію. Академічна кваліфікація викладачів ОП дозволяє забезпечити досягнення визначених
цілей та програмних результатів навчання і у контексті більшості публікацій НПП, а також проходження ними
відповідного фахового підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.

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

Під час зустрічей з керівниками структурних підрозділів, гарантом і групою забезпечення ОП, ЕГ мала можливість
переконатись в тому, що конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників
здійснюється відповідно до Статуту Університету; до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document.відбір_вакантних_посад.pdf); до Положенням про конкурсну комісію
для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів
(https://cutt.ly/xgDWvys ), в яких зазначено чіткі процедури конкурсного добору викладачів. На офіційному сайті
університету у вкладці публічна інформація розміщується перелік вакантних науково-педагогічних посад
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/znau_vacancies.pdf), накази про оголошення конкурсу на
заміщення вакантних посад (https://cutt.ly/LgDEaej). У цілому процедура конкурсного добору є прозора і дозволяє
забезпечити необхідний рівень фаховості претендентів з числа науково-педагогічних працівників для забезпечення
освітньої програми.

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

Відповідно до укладених договорів про співпрацю роботодавці приймають участь у освітньому процесі у
різноманітних формах: спільні семінари, круглі столи, проведення практичних занять та головне проходження
практичної підготовки на базі підприємств-партнерів. Основні організації з якими погоджено співпрацю: ТОВ
“Ашан Україна Гіпермаркет”, ТОВ “Агенція “Гудвілл”, ГО “Дорадчий центр”, Спілка підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України. Долучаються роботодавці і до роботи екзаменаційних комісій (Лутай Л. С.
голова екзаменаційної комісії ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього ступеня магістр). На
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зустрічі із експертною групою представники зазначених організацій підтвердили факт співпраці з університетом і
свою діяльність на освітній програмі. Останній Форум роботодавців та ярмарок вакансій відбувся за даними
офіційного сайту 16.05.2018 р. (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/na-yarmarku-vakansij-prezentuvali-zhnaeu#!).
Основною метою Форуму є побудова діалогового майданчика між бізнесом, громадою, освітою та місцевою владою
щодо створення в місті робочих місць, підготовки кваліфікованих кадрів, які будуть користуватись попитом на
ринку праці та сприяти умовам для ведення бізнесу. З огляду на мету Форуму потрібно продовжувати роботу в
такому напрямі використовуючи наразі інтернет-платформи для проведення зустрічей.

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

Кафедра інноваційного підприємництва і інноваційної діяльності зацікавлена у постійній співпраці з практиками, з
експертами в галузі підприємництва. Так у рамках дисципліни Інноваційні технології антикризового управління на
постійній основі проводяться тренінги з “Колаборативного менеджменту” на базі ТОВ “АШ АН Україна
ГІПЕРМАРКЕТ, або в університеті. ”(https://www.facebook.com/think.speak.make/posts/723134804736878). У межах
дисципліни Соціальна відповідальність бізнесу проводяться практичні заняття у формі тренінгу “ГраСвітГромад” з
2019 р. (модератор Олександр Рожков) (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-studenti-vchilisya-
stvoryuvatсу2i-i-rozvivati-gromadi#). При вивченні курсу «Соціальна відповідальність бізнесу» 12.10.2020 р. був
проведений тренінг за темою «Управління збалансованим розвитком громад» для здобувачів ОС «Магістр»
(розглядалися питання, що стосуються відповідальності бізнесу по відношенні до громад). Захід проводився за
сприянням ГО «Дорадчий центр» та головний тренер голова ГО «Дорадчий центр», д.е.н., професор Харчишина
Олена. У травні 2019 р. ЖНАЕУ спільно з Інститутом Д-ра Я.-У. Сандала (Норвегія) для викладачів, аспірантів та
магістрів університету проведено навчальний курс “Social entrepreneur school IBS”, інтенсивний курс із основ
соціального підприємництва. (документи на запит ЕКhttps://drive.google.com/drive/folders/1JKHCnuglA6kNy0HhY-
sDDX5ATAO-rdi2?usp=sharing). Для проведення занять в рамках освітнього модулю Жана Моне за програмою
проєкту Європейського Союзу Еразмус+ за темою “Аграрна політика ЄС” працювали науковці професор Зінчук Т.О.,
доценти Левківська Л. М., Ковальчук О. Д., Куцмус Н. М., Шукалович В. Ф. Здобувачі ОП Невмержицька Вероніка і
Порозінська Юлія отримали сертифікати за цією програмою (blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/6c0d1216-c904-4e90-
adb1-b6e5676ab620).

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

Згідно із Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/mgDLa5K ) та Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (https://cutt.ly/5gDZQbQ) підвищення кваліфікації
НПП здійснюється за такими видами: навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у
семінарах, практикумах, вебінарах, мастер-класах, але які занесені у план-графік навчання НПП. Підсумковий
контроль за результатами підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних
компетентностей НПП, набутих під час навчання за відповідними навчальними планами і програмами. Результати
підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при проходженні чергової атестації науково-педагогічним
працівником або під час його участі у конкурсі на заміщення вакантної посади. У відомостях про самооцінювання,
таблиця 2 - Зведена інформація про викладачів показані різні види підвищення кваліфікації, стажувань, які
пройшли НПП кафедри. За останні 5 років їх загальна кількість становить 36 видів. Програми стажування на
офіційному сайті у розділі програми підвищення кваліфікації та стажування (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Під час зустрічі з викладачами, зокрема Литвинчук І.М., зазначила про те, що адміністрація
університету проводить підбір програм підвищення кваліфікації, Плотнікова М.Ф відмітила, що адміністрація
підтримує викладачів щодо міжнародних стажувань, а Левківська Л.М. про те що система підвищення кваліфікації
змінена на користь стимулу викладачів до підвищення свого професійного рівня, адже має накопичувальну систему
зарахування кредитів із можливістю сумування всіх тренінгів, курсів, воркшопів і т.д. не очікуючи коли пройде 5
років до наступного підвищення кваліфікації. У рамках підписаного Договору про партнерство та співробітництво
між Поліським національним університетом та Польською фундацією «Інститут Міжнародного академічного та
Наукового Співробітництва» 02.03-11.04 2020 р. було заплановано міжнародне стажування викладачів кафедри
інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності у Сільськогосподарському університеті ім. Гуго
Коллонтая (м. Краків, Польща) на тему: «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського
господарства Польщі та України». (Договір з Польською фундацією та затверджена програма стажування додаються
). У зв’язку з карантином стажування було перенесено на жовтень-листопад 2020 р., яке буде проходити дистанційно
саме з 02.11.2020 р. Учасниками міжнародного стажування від кафедри будуть доценти Швець Т.В., Булуй О.Г.,
Кухарець В.В. (документи на запит ЕГ (https://drive.google.com/drive/folders/1JKHCnuglA6kNy0HhY-sDDX5ATAO-
rdi2?usp=sharing).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання викладацької майстерності в ПНУ здійснюється матеріально і морально на підставі Колективного
договіру (https://cutt.ly/OgDXkBI), Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
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(https://cutt.ly/Ggwohcu), Положення про преміювання працівників (https://cutt.ly/1gDZNzZ). Регулюють ці питання
і Положення про нагороди та почесні звання ЖНЕУ (https://cutt.ly/1gDZ3sq) та Положення про присвоєння вчених
звань науково-педагогічним працівникам ЖНЕУ (https://cutt.ly/IgDXe66 ). Моральне заохочення викладацької
майстерності стимулюється оголошенням подяк, врученням грамот, матеріально – виплатою премій за
запровадження інновацій у навчальному процесі. Як зазначив Данкевич В.Є. під час інтерв’ю, для підвищення
викладацької майстерності найважливішими напрямами є закордонне стажування і співпраця з європейськими
університетами, в яких є можливість перейняти досвід з інноваційних підходів в освітянській діяльності, і передати
потім колегам отримані знання із нових методів викладання. Він зазначив про особисті стажування: у 2019 році 2-х
місячне, Німеччина (IAMO); Норвегія (Осло); Польща та Словенія. Дієвим засобом підвищення викладацької
майстерності, вважають викладачі, став проєкт ЄС Еразмус+ Жан Моне. У ПНУ проводиться виплата премій з метою
стимулювання наукової діяльності НПП (як зазначив головний бухгалтер – Савченко Р. О. на зустрічі з ЕК ) за
публікацію статей у фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, за отримання
патентів, за проходження міжнародних стажувань, за присудження наукового ступеня кандидата та доктора наук
(Наказ №17 від 27.02. 2020 р. «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам») (https://cutt.ly/0gDNnPj ).
Так, у 2020 р. премії отримали науково-педагогічні працівники кафедри – к.е.н., доцент Плотнікова М.Ф. та к.е.н.
Кухарець В.В.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1.Академічна кваліфікація викладачів ОП дозволяє забезпечити досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання і у контексті публікацій НПП, а також проходження ними відповідного фахового підвищення
кваліфікації протягом останніх 5 років. 2. Процедура конкурсного добору є прозора і дозволяє забезпечити
необхідний рівень фаховості претендентів з числа науково-педагогічних працівників для забезпечення освітньої
програми. 3.Випускова кафедра зайняла чітку позицію щодо залучення роботодавців до співпраці та аудиторних
занять. 4.Науково-педагогічні працівники кафедри активно приймають участь у різноманітних формах підвищення
кваліфікації і стажувань як на вітчизняному так і міжнародному рівні та збільшили кількість наукових публікацій у
наукометричних базах Scopus, WoS.

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

1.Форум роботодавців та ярмарок вакансій є майданчиком між бізнесом, громадою, освітою та місцевою владою
щодо створення робочих місць, підготовки кваліфікованих кадрів, проте останній форум відбувся у травні 2018 року.
Рекомендацїі: З огляду на мету Форуму існує потреба у продовженні роботи у такому форматі, використовуючи
наразі інтернет-платформи для проведення подібних зустрічей. 2.Серед НПП групи забезпечення освітньої
програми відслідковується кількісна нерівномірність у рівні підвищенні кваліфікації, стажувань, наукових
публікацій у фахових виданнях і наукометричних базах Scopus, WoS. Рекомендацїі: При складанні плану-графіку
підвищення кваліфікації НПП кафедри звернути увагу на цей факт для підвищення рівня кваліфікації відповідно до
дисциплін викладання та збільшити кількість публікацій у зазначених виданнях за подібним принципом.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Обґрунтування відповідності НПП за визначеними критеріями у відомостях звіту про самооцінювання співпадають
з експертними оцінками. Академічна кваліфікація викладачів ОП дозволяє забезпечити досягнення визначених
цілей та програмних результатів навчання. Процедура конкурсного добору НПП на освітню програму є прозорою,
що дозволяє забезпечити необхідний їх рівень фаховості. ЗВО має налагоджену систему професійного розвитку
викладачів, розвиває систему матеріального та/або морального стимулювання викладачів до викладацької
майстерності і підвищення наукової діяльності. Кількість підвищень кваліфікації і наукових публікацій носить
нерівномірний характер. Можливості до співпраці із роботодавцями мають збільшитися у разі продовження
організації і проведення Форуму роботодавців та ярмарку вакансій.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

На сайті ПНУ у розділі “Фінансова звітність та розрахунки” висвітлено Кошториси ЗВО за 2017-2020 рр., а також
розміщено інформацію про вартість освітніх послуг та наведена калькуляція вартості проживання в гуртожитках для
студентів денної та заочної форми навчання, а також викладачів. При перегляді відео та фото матеріалу про
матеріально-технічну базу експертна група мала переконливі докази того, що ПНУ має у своєму складі гарну
інфраструктуру: навчальні приміщення, комп’ютерні лабораторії, бібліотека з достатньою кількість облаштованих
робочих місць та її віртуальна версія, простора актова зала з балконом, гуртожитки, ін. Усі приміщення площею
більше 36 тис м2 знаходяться у власності ЗВО. З них близько 20 тис м2 використовується для навчальних цілей.
Аудиторні заняття здобувачів ОПП проходять переважно в ауд 120 (Поліський центр органічного виробництва) та
ауд 114. Вони облаштовані мультимедіа і плазмами. Заняття, що потребують комп’ютерного забезпечення
проводяться в сучасному Центрі інформаційних технологій який має аудиторії: 87 (10 роб. місць), 85а (10 роб.
місць), 89 (15 роб. місць), 86 (17 роб. місць). Комп'ютери переважно мають таку конфігурацію: Intel Core i3/i5/i7 -
8/16GB - SSD240/512. Програмне забезпечення навчального процесу або з відкритою ліцензією GNU GPL, або
безкоштовне, наприклад Пайтон Айдиа - ideaIE-2020.2.2Learning or teaching Free, open-source. Інформаційна
торгова платформа MetaTrader використовується в рамках ОК Біржовий ринок та Електронний бізнес; Microsoft
Excel, LibreOffice Calc - ОК Інноваційне підприємництво, Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі,
Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами, Інтелектуальні інформаційні технології, Інформаційні
системи в управлінні підприємством; OpenProject - ОК Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами,
Управління стартап проєктами, Формування бізнес-моделі підприємства; Програмне середовище для статистичних
обчислень R - ОК Маркетингові дослідження, Інтелектуальні інформаційні технології, Підготовка кваліфікаційної
роботи (частково). Ресурси бібліотеки є достатніми для забезпечення виконання цілей ОП. На дотримання ЗУ «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», усі ресурси надаються виключно з метою
освіти, навчання і приватного дослідження. У локальній мережі ПНУ є доступ до міжнародних реферативних баз
даних Scopus та Web of Science. Для цілей ОП бібліотека оформляє підписку на періодичні видання: Агросвіт 2008–
2020, Економіка АПК 1998–2020, Економіка України 1994–2013, 2015–2020, Економіка. Менеджмент. Бізнес 2016–
2020; Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 2016–2020, Наукові горизонти 1998–2020 та ін. ПНУ реалізує
програму енергозбереження і встановив на своїй прилеглій території сонячні батареї, що зменшило фінансовий
тягар комунальних послуг. Крім того окремі котельні для опалення приміщень переведені на дрова. В приміщеннях
ЗВО встановлено металопластикові вікна для збереження тепла.

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

За результатами співбесіди зі здобувачами та студентським самоврядуванням встановлено, що ЗВО забезпечує
безоплатний доступ учасників освітнього процесу з реалізації ОП до інфраструктури та інформаційних ресурсів, які
заявлені у відомостях про самооцінювання, а саме: у навчальних корпусах є вільний доступ до інформаційних
ресурсів та Internet (WI-FI). Проте під час огляду матеріально-технічної бази згідно програми акредитації в режимі
реального часу були зафіксовані перебої з доступом до мережі Інтернет викликані проведенням ремонтних робіт в
ЗВО. Для проведення наукової діяльності на сайті бібліотеки ПНУ створено інформаційний портал “Науковцям”, де
розміщено корисну інформацію за рубриками : “Авторам наукових публікацій”, “Поради для написання наукових
робіт”, “Бібліометрика української науки”, “Підбір журналів для публікації”. Зі слів викладачів ПНУ університет веде
постійну роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення ОК ОПП “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність”. Проте при перегляді силабусів навчальних дисциплін експертна група серед зазначеної в них
літератури не знайшла навчально-методичних розробок викладачів які їх викладають. Зокрема це стосується майже
усіх нормативних дисциплін: ОК Інноваційне підприємництво, ОК Безпечність та якість товарів та послуг, ОК
Корпоративне управління, ОК Методологія і організація наукових досліджень, ОК Стратегія і розвиток бізнесу, ОК
Управління інноваційно-інвестиційними бізнес-проєктами, ОК Біржовий ринок, ОК Інноваційні технології
антикризового управління, ОК Інтелектуальна власність у бізнесі, ОК Соціально-відповідальність бізнесу, ОК
Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі.

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

Під час відеоогляду матеріально-технічної бази експертна група отримала інформацію в обсязі, що дозволяє
констатувати факт безпечності освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. ЗВО
дотримується правил протипожежної безпеки (на кожному поверсі встановлені гідранти та є вогнегасники, на
стінах розміщені плани евакуації, є протипожежна сигналізація). В переважній більшості приміщень проведені
ремонтні роботи, встановлені кондиціонери. Крім їдальні є декілька кафетеріїв з автентичним дизайном. На
відкритій території ЗВО розташовані намети в яких в форматі Open Space зі здобувачами у теплу пору року
проводяться заняття з дисциплін “Соціальне підприємництво”, “Креативний менеджмент”, що дозволяє з легкістю
дотримуватися правил соціальної дистанції в умовах боротьби з COVID 19. Проте і в закритих приміщеннях ЗВО
дотримується всіх протиепідемічних правил, створенні усі умови для мінімізації ризику інфікування.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

В ході зустрічей зі здобувачами та НПП було отримано підтвердження про ефективну консультаційну підтримку в
освітньому процесі, яку здійснюють викладачі та адміністрація ЗВО. Кожен здобувач через сайт університету має
можливість дивитися розклад, власну успішність, інформацію про форми контрольних заходів, проміжну атестацію
та критерії оцінювання. Працює Освітній портал ПНУ і кожен здобувач має доступ до середовища Moodle. В цілому
ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної підтримки здобувачів у ході навчання з метою реалізації ними
індивідуальної освітньої траєкторії. Крім того, під час інтерв'ювання голова студентської ради Іван Дем'янчук
зазначив, що студенти мають можливість проявити себе не тільки в навчанні, але і в культурно-масових заходах,
спортивних і патріотичних. За його словами університет має гарні спортивні зали де працюють різні гуртки
(зокрема: зал дзюдо, зал пауерліфтингу, зал боксу, і т.ін). Студентами ініційовано проведення різних конкурсів і
КВК (суддями виступають учасники Ліги сміху 30+).

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

На ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність особи з особливими потребами на даний час не
навчаються. Проте ЗВО у разі запиту з боку таких осіб готовий забезпечити усі умови для їх комфортного
перебування в приміщеннях університету. Вхід до корпусів облаштовано пандусами, є комфортабельні ліфти. В
проєкті ПНУ облаштування туалетних кімнат на 1 поверсі зручних для осіб з особливими потребами. Також в
університеті розроблено і діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю (https://cutt.ly/OgPSaKm ), а
студентська рада готова виступити волонтерами і допомогти особам з особливими потребами адаптуватися в
освітньому просторі.

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.

За свідченнями здобувачів в університеті випадків звернень щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі
пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було. ПНУ проводить
проактивні заходи з уникнення таких ситуацій. При вивчені ОК Корпоративне управління здобувачі ОПП
знайомляться з методами культурного вирішення корпоративних конфліктів, з мистецтвом медіації. В університеті
створено соціально-психологічну службу. Прийнято Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації
та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/LgPSyJ3). Згідно даного Положення особа, яка зазнає дискримінації,
утиску, сексуальних домагань може: зателефонувати відповідним службам, скористатися університетською
Скринькою довіри (ПНУ має окремі скриньки для здобувачів і викладачів), звернутися до адміністрації
університету. Здобувачі ОПП беруть участь в програмі “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” (зокрема ЗВО надав
відомості про участь здобувача ОПП Мельника у якості волонтера в проєкті “Формування компетенцій володіння
антикорупційними інструментами у активної молоді” , що реалізується за підтримки Міністерства Закордонних
справ Данії).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. ЗВО веде свою фінансово-економічну діяльність прозоро. 2. Комп'ютерні класи обладнанні сучасної технікою. 3.
ПНУ реалізує програму енергозбереження (генерує власну електроенергію завдяки встановленим на території
університету сонячним батареям). 4. Створені умови для проведення у теплу пору року занять в форматі Open Space
зі здобувачами. 5. ПНУ проводить проактивні заходи щодо уникнення конфліктних ситуацій.

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

1. Існує часткова потреба в наповненні та оновленні програмного забезпечення для написання якісної
кваліфікаційної роботи. Рекомендації: при формуванні бюджету передбачити збільшення витрат на оновлення
програмного забезпечення по ОК ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 2. Силабуси навчальних
дисциплін містять рекомендовану літературу за авторством лише сторонніх осіб. Рекомендації: використати наявні
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авторські навчально-методичні розробки при формуванні силабусів ОК або створити авторські колективи для
написання навчальної літератури серед викладачів ПНУ які задіяні в освітньому процесі за даною ОПП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма відповідає якісним характеристикам за підкритеріями 7.1-7.6: фінансові та матеріально-технічні
ресурси достатні для забезпечення досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів
навчання; в навчальних корпусах є безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах освітньої програми; освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Беручи
до уваги всю цілісність встановлених фактів та їх контексту, такі чинники, як принципи поваги до автономії закладу,
врахування контексту та позицій стейкхолдерів, вплив кращих практик на відповідний аспект якості освітньої
програми та наявність в закладі підходу, орієнтованого на вдосконалення, експертна група вважає можливим
стверджувати про відповідність освітньої програми критерію 7.

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 розроблення, затвердження, моніторингу, систематичного перегляду освітньої програми другого
магістерського рівня із спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ПНУ підпорядковані
Положенню про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ, протокол вченої ради університету
№ 6 від 28.12.2016 р. (https://cutt.ly/Ggwohcu), Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ, протокол
Вченої ради університету № 8 від 27.03.2019 р. (https://cutt.ly/FgAvg6W), Положенням про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми ЖНАЕУ, протокол вченої ради університету № 7 від 27.02.2020 р.
(https://cutt.ly/Ggwohcu). Функції визначення процедур якості вищої освіти, здійснення моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм здійснює навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
університету, згідно Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, протокол Вченої ради
університету № 5 від 26.12.20219 р. (https://cutt.ly/XgAbwjv). ОП другого магістерського рівня із спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» переглядається та затверджується один раз на рік, останній раз
це відбулося на розширеному засіданні кафедри (протокол № 8 від 15.04.2020 р.), і затвердження на Вченій раді
університету (протокол № 11 від 24.06.2020 р.), (документи із папки запити та відповіді). Передує цій процедурі
анкетне опитування здобувачів, роботодавців, моніторинг і оцінка результатів опитування щодо змісту і якості ОП і
освітнього процесу, розгляд проєкту ОП і рецензування роботодавцями-партнерами, надання пропозицій
академічною спільнотою. Перегляд і затвердження змін ОП 2020-2021 н.р. стосувався: з боку роботодавців (Лутай
Л.В., Добринська Н.К, Ахметов І.Р., Котвицька О.В., Харчишина О.В.) врахування їх інтересів щодо формування
певних компетентностей у випускників за рахунок введення відповідних компонентів ОП, а саме: безпечність та
якість товарів і послуг, стратегія і розвиток бізнесу, контролінг, управління стартап-проєктами, кібер-безпека
бізнесу та ін. Представник від магістрів Білошицька Наталія виразила спільну думку здобувачів щодо формування
компетентностей спрямованих на знання цифрових технологій та доповнення тематики курсових робіт у частині
практичного впровадження інноваційних управлінських рішень. Введення до програми дисциплін: міжнародний
бізнес і фахова іноземна мова – пропозиція колег з інших кафедр. Окрім цього, розроблений і розміщений для
обговорення на сайті університету проєкт Положення про проєктні групи та групи забезпечення, де визначено, що
проєктна група є складовою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті на рівні
кафедри, головна мета діяльності якої полягає у реалізація та модернізація відповідної освітньої програми в межах
спеціальності. Таким чином, експерти пересвідчились у тому, що періодичність та процедури оновлення ОП в ЗВО
удосконалюються і не порушуються.

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.

Після розміщення проєкту освітньої програми на офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya), кожний учасник освітнього процесу може надати свої пропозиції щодо змін і удосконалення
ОП. Отримання зворотного зв’язку від магістрів ОП, яка акредитується відбувається через анонімне анкетування в
онлайн-режимі через Googlе-форми (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde60V9BGLc4yL3-rwfylMo-
1YiHyp46Axlwmvybl8eA2dhdQ/viewform?gxids=7757). За результати моніторингу формуються аналітичні матеріали,
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які оприлюднюються на офіційному сайті університету, зокрема на сторінці випускової кафедри
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Monitoring2020master.pdf). Обговорюються пропозиції магістрів
щодо наповнення змісту програми і оцінки її якості, їх представниками на розширеному засіданні випускової
кафедри (протокол № 8 від 15.04.2020 р.). Як зазначив голова студентської ради університету Дем’янчук Іван на
зустрічі з експертами, представники студентського самоврядування, як члени вчених рад мають право і можуть
висловитись, робити певні заперечення чи підтримати освітні програми, які подаються до обговорення і
затвердження. Така можливість регулюється Положення про студентське самоврядування у Житомирському
національному агроекологічному університеті, затвердженому конференцією студентів університету, протокол № 1
від 04.04.2017 р. (https://cutt.ly/RgAAYu3). lang=UK style='font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-
ansi-language:UK'> Отже позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги при розгляді освітньої програми.

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 процесі інтерв’ювання роботодавців на зустрічі з експертною групою з’ясовано, що вони долучаються до процесу
розгляду і удосконалення даної ОП, приймаючи участь в обговоренні проблем і надаючи рекомендації проєктній
групі на розширеному засіданні випускової кафедри (протокол №8 від 15.04.2020 р.). Причетність роботодавців до
освітньої програми підтверджується і наданням рецензій до ОП 2019 р. і 2020 р., які розміщені на офіційному сайті
разом з освітніми програмами. Окрім цього представники роботодавців долучаються до проведення різноманітних
тренінгів і занять, в тому числі і на площадках підприємств (інформація розміщена на сайті університету, або на
сторінці кафедри у Facebook ( https://www.facebook.com/groups/816560338884210). Для прикладу: тренінг з
колаборативного менеджменту в АШАНі (https://www.facebook.com/think.speak.make/posts/723134804736878),
практичне заняття у формі тренінгу “ГраСвітГромад” (https://cutt.ly/wgSgpGl ).

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

Комунікації групи забезпечення ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відбувається через соціальні
мережі, у створених групах і сторінках Facebook (https://www.facebook.com/groups/816560338884210) і Viber. До
таких груп вони долучаються ще студентами. Так на сторінці Facebook «Підприємництво, торгівля, біржова
діяльність, Поліський національний університет» 29.10.2020, випускниця Лідія Лутай, яка в якості стейкхолдера
(представника від бізнесу) приймала участь у акредитації даної освітньої програми, поділилася своїми враженнями і
зазначила про важливість колаборації освітніх закладів і бізнесу.

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

Процедури і процеси забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки в ОП та/або освітній діяльності з
реалізації ОП передбачені у Положенні про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/FgAvg6W ), Положенню
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/Ggwohcu), Положенням про порядок
реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/Ggwohcu ), проєкту Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів (https://cutt.ly/tgSc74w), Положення про
студентське самоврядування (https://cutt.ly/RgAAYu3). Структурні підрозділи, які забезпечують вчасне реагування
на виявлені недоліки в освітній програмі Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти (керівник
Степаненко Наталія Іванівна), Навчально-науковий центр (керівник Усюк Тетяна Вікторівна), Відділ міжнародного
співробітництва (керівник Поплавський Павло Генріхович). Як зазначила керівник навчально-наукового центру
забезпечення якості освіти Степаненко Н.І. під час зустрічі з ЕГ, для реагування на виявлені недоліки у ОП і
освітньому процесі, розуміючи що головними стейкхолдерми навчального процесу є здобувачі вищої освіти, в
університеті проводиться культура проактивності студентів щодо відстоювання своїх прав. Для цього вся
інформація, нормативна документація і та що знаходиться на стадії обговорення знаходяться у вільному доступі на
сайті університету у вкладці «публічна інформація». Окрім цього із студентами проводять роз’яснювальну роботу на
рівні деканату, кураторів груп, представників навчально-наукового центру забезпечення якості освіти і навчально-
наукового центру. Під час зустрічі із представниками здобувачів вищої освіти і студентського самоврядування,
Дем’янчук І.В. відмітив, що фактів які б засвідчували недоліки у освітньому процесі не було, проте вони мають повне
право на засіданнях вчених рад вільно висловити свою думку з цього приводу, а також звернутися до керівництва.
Роботодавці на зустрічі запевнили, що їх інтереси щодо змін в ОП враховуються через опитування, розгляд і
рецензування ОП. На розширеному засіданні кафедри пропозиції обговорюються і приймаються рішення. Щодо
реагування внутрішньої системи забезпечення якості на виявлені недоліки в освітній програмі, згідно із
визначеними у положеннях процедурами і в результаті проведених зустрічей на фокус-групах із стейкхолдерами і
керівниками структурних підрозділів, з’ясовано, що на ОП, яка акредитується такі процедури не порушуються.
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6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОП другого магістерського рівня із спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» акредитується
вперше. Проте проводилась акредитація в університеті за ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.) і ОНП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
третього рівня вищої освіти (2020 р.). При розробці ОП магістерського рівня, наповнення її змістом та якісними
характеристиками, проєктною групою були враховані рекомендації ЕГ щодо удосконалення програм які пройшли
акредитацію. Ознайомлення із рядом інформації дали можливість підтвердити зазначений факт. Зокрема: значно
посилилась робота кафедри щодо видавничої діяльності (Список публікацій науково-педагогічних працівників
групи забезпечення ОП (blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/be68a7cd-098b-48ed-86cd-5a410ded6f41)); збільшилась
участь викладачів кафедри у міжнародних проєктів (сертифікати участі: Л. Лемківська
(blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/a82c1848-b897-48ea-82d8-8cd61dd68265), В.Кухарець
(blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/4bbf41b0-4369-4291-91d5-19495bd5b89b), І. Литвинчук
(blob:https%3A//office.naqa.gov.ua/740e9e3d-5696-49d0-bd1a-d83bec054273)); застосовуються інноваційні методи
навчання, що підтверджується змістом силабусів обов’язкових компонент у додатку до відомостей про самооцінку і
в и б і р к о в и х компонент (https://drive.google.com/drive/folders/1aOo9DmiMXGWwbh4R4p2VVjs6_cMcZp_T) та
можливістю перевірки окремих із них через доступ до платформи Moodle (алгоритм входу на платформу у папці
запити та відповіді); у розділі науково-педагогічний склад на офіційному сайті, зокрема кафедри розміщено
оновлену інформацію про викладачів (https://cutt.ly/zf3WMwx)).

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

У Положенню про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/Ggwohcu), виписані
процедури забезпечення якості освітньої діяльності, зміст процедур контролю якості, розподіл сфер
відповідальності за функціонування системи забезпечення якості вищої освіти. У Положенні про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://cutt.ly/rgSQ0dC) та Положеня про кваліфікаційні роботи у
ЖНАЕУ (https://cutt.ly/BgN7vsw) виписані процедури запобігання та виявлення плагіату. На зустрічі із
представники структурних підрозділів, керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти
Степаненко Н.І. зазначила, що всі наукові публікації, кваліфікаційні роботи проходять перевірку на платформі
сервісу онлайн-пошуку плагіату “Unicheck”, у результаті якої не менше 50% тексту має бути авторським. Якщо
робота має нижчі значення унікальності тексту, тоді експертна комісія розглядає дійсність на предмет плагіату і
якщо підтверджує такий факт, робота відправляється на доопрацювання. Таку процедуру підтвердили і здобувачі
вищої освіти під час зустрічі з ЕГ. Протягом березня 2020 р. проведено заняття для науково-педагогічних
працівників на тему: “Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату”. В університеті діє
щорічний проєкт бібліотеки “Тижні інформаційної культури для студентів”. В межах навчальних дисциплін
“Інтелектуальна власність в бізнесі”, “Методологіїя та технології наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти
ОП надається інформація щодо академічної доброчесності та дотримання принципів наукової етики. (як зазначила
Валінкевич Н.В.). Керівництво університету сприяє залученню академічної спільноти до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП через відкрите обговорення документів (проєкти розміщуються на офіційному сайті),
роботу студентського самоврядування і здобувачів вищої освіти, відкрите обговорення ОП і освітнього процесу
науково-педагогічними працівниками, застосування сучасних методів та засобів навчання, реалізацію
неформальної освіти та індивідуальної пізнавальної діяльності академічної спільноти. У процесі аналізу
формування культури якості закладу вищої освіти, експертна група не знайшла Кодексу академічної доброчесності
університету, в якому як правило основними складниками культури якості вважається: правила і норми академічної
доброчесності, етична поведінка, професійне спілкування працівників та осіб, що навчаються.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Періодичність та процедури оновлення освітньої програми в ЗВО удосконалюються і не порушуються. 2.
Роботодавці активно долучаються до формування ОП другого магістерського рівня із спеціальності
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і приймають участь у проведенні різноманітних заходів
навчального характеру. 3.При розробці освітньої програми, яка акредитується були враховані рекомендації
визначені в ході проведення попередніх акредитацій спеціальності бакалаврського рівня і ОНП Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність третього рівня вищої освіти.

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

1.Освітня програма із спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого магістерського рівня
існує з 2016 року, тому характерним є невелика кількість випускників і роботодавців які співпрацюють із проєктною
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групою ОП. Рекомендація: Знайти можливості до активізації дій щодо розширення кола зацікавлених роботодавців,
які прийматимуть участь у формуванні і розвитку освітньої програми магістрів. 2. Основними складниками
культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності є правила і норми
академічної доброчесності, етичної поведінки, професійного спілкування працівників та осіб, що навчаються, які
зазвичай прописуються у Кодексі академічної доброчесності який в університеті ще не розроблено. Рекомендація:
Виходячи із зазначених принципів культури якості розробити Кодекс академічної доброчесності університету.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У Поліському національному університеті дотримуються визначених ним процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. Слід відмітити, що ОП «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» магістерського рівня проходить акредитацію вперше, але при розробці ОПП 2020 року
враховані рекомендації попередніх акредитацій інших освітніх рівнів спеціальності. Активно долучаються до
процесу забезпечення якості ОП і освітньої діяльності всі зацікавлені стейкхолдери – здобувачі вищої освіти,
представники студентського самоврядування, роботодавці, випускники, академічна спільнота. Навчання за ОПП
відбувається з 2016 року, тому характерним є невелика кількість випускників і роботодавців які співпрацюють із
проєктною групою ОП. Отже можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу визначені Статутом
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Статут%20Житомирського%20національного%20агроекологічного%20
університету.pdf), Положенням про організацію освітнього процесу
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ.pdf),
Положенням про студентське самоврядування
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf) та іншими нормативними
документами, які є розміщеними у вільному доступі на сайті ЗВО у розділі «Публічна інформація»
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Під час інтерв’ювання здобувачів, було з’ясовано, що
вони знають про ці документи і спосіб ознайомлення з ними. Інформування про основні нормативні документи та
доступ до них відбувається на початку навчання та періодично нагадується вже у процесі.

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.

Проєкт ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» оприлюднено на офіційному сайті ЗВО у категорії
«Публічна інформація», підкатегорії «Громадське обговорення» (ttp://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya). Крім проєкту ОПП, на сайті розміщено поштову та електронну адресу для пропозицій та зауважень.
Перегляд ОПП, відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/
Звіт%20про%20результати%20акредитаційної%20експертизи.pdf), здійснюється кожного року у формах оновлення
або модернізації. У процедуру розробки та обговорення ОПП включене рецензування зовнішніми стейкголдерами,
зокрема представниками ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «РОСС-АГРО», ГО «Житомирська асоціація
науковців та бізнес консультантів», ТОВ «Агенція «Гудвілл», факти чого було підтверджено на зустрічах з фокус-
групами. Так, інтерв’ювання стейклгодерів показало, що за пропозицією ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», було
впроваджено ОК «Безпечність та якість товарів та послуг» і ВК «Оптово-посередницька діяльність». За пропозицією
ТОВ «Агенція «Гудвілл» було внесено корективи у дисципліну «Консалтинг».

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
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компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Оприлюднення ОПП здійснюється на офіційному сайті університету не у повному обсязі, а у вигляді її опису
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Опис%20ОП%20ПТБД-Маг.pdf), який містить інформацію про цілі,
термін, результати навчання, особливості умов вступу, але не містить дані про вартість навчання, освітні
компоненти. Ці дані розміщені в інших документах та вкладках сайту. Так, інформація про дисципліни з ОПП
викладені у вкладці «Перелік спеціальностей» розділі «Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність», інформація про вартість навчання міститься в переліку серед усіх ОП у розділі «Вартість навчання», що
не є достатньо зручним. У ході зустрічей з фокус-групами, з’ясовано, що доступ до робочих програм надається
здобувачам через систему Moodle.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. ЗВО чітко дотримується стандартів прозорості та публічності та розміщує необхідну інформацію на сайті 2. До
обговорення та перегляду ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» активно залучені усі
стейкголдери, а їх думка враховується.

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

1. Форма розміщення ОПП у вигляді опису не дає можливості ознайомлення з програмою у повному обсязі. 1.1. Для
отримання усієї основної інформації про навчання за ОПП (цілі, програмні результати, освітні компоненти, термін,
вартість, особливості вступу тощо), абітурієнту необхідно шукати її у великій кількості розділів та вкладок.
Рекомендації: Додати до опису програми інформацію про вартість навчання за ОПП, освітні компоненти.
Розглянути можливість розміщення інформації у вкладках за структурою: Вступнику→ Перелік ОП→ Освітня
програма→ Правила прийому /Вартість навчання/тощо. Замість схеми: Вступнику→ Правила прийому→ Освітня
програма; Вступнику→ Правила прийому→ Освітня програма; Вступнику→ Вартість навчання→ Освітня програма;
Вступнику→ тощо→ Освітня програма 1.2. Відсутня можливість подивитися дати прийняття ОПП, її перегляду,
відповідальних осіб тощо. Рекомендації: Розміщувати окрім опису програми також від скановану ОПП у pdf-
форматі, або, принаймні, скан-копії перших титульних сторінок.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Беручи до уваги, що регулюючі права і обов’язки учасників освітнього процесу правила та процедури є доступними,
вважаємо ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» має повну відповідність підкритерію 9.1. За
підкритеріями 9.2 та 9.3 є зауваження стосовно оприлюднення ОНП у скороченому вигляді та дещо складної
структури веб-сайту,однак існуючі недоліки є не суттєвими, тому експертна група робить висновок про загалом
відповідність підкритеріям 9.2, 9.3.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

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

Експертна група зазначає, що ПНУ впевнено рухається по шляху до формування сучасного освітнього простору,
якому притаманна культура якості, студентоцентризму та академічної доброчесності. Варто відмітити доброзичливу
атмосферу і професійність НПП у спілкуванні з членами експертної групи. ОПП “Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність” постійно вдосконалюється за пропозиціями ключових стейкхолдерів, що відображає загальний
підхід на удосконалення ПНУ.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

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.
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Керівник експертної групи

Рєпіна Інна Миколаївна

Члени експертної групи

Сатир Лариса Михайлівна

Калашнікова Анастасія Костянтинівна
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