
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23843 Агроінженерія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 208 Агроінженерія

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 23843

Назва ОП Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 208 Агроінженерія

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 Науменко Олександр Артемович, Шершенівська Анастасія Андріївна,
Пастушенко Сергій Іванович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 28.10.2020 р. – 30.10.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Звіт%20про%20само
оцінювання_Агроінженерія.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20візиту
%20ЕГ_агроінж.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

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма має чітку спрямованість на альтернативну енергетику, зокрема на біоенергетику та сонячну
енергетику, енергоощадні технології та енергозбереження, а також традиційну для ЗВО екологічну спрямованість.
Це стосується як навчального процесу, так і наукових досліджень. Експертиза ОП «Агроінженерія» відбувалась у
атмосфері повної відкритості та сприянні всебічному отриманню необхідної інформації від адміністрації Поліського
НУ, факультету «Інженерія та енергетика», академічного персоналу, задіяного в реалізації ОП, здобувачів вищої
освіти та роботодавців. Хоча ОП акредитується вперше, освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає
усім критеріям Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм (на рівні В), з недоліками, що не є
суттєвими. Експертна група відзначає, що майже усі зазначені освітні процеси мають значні резерви для
удосконалення, що і стало предметом консультаційного оцінювання експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

До сильних сторін ОП “Агроінженерія” відносимо значні досягнення гаранта і НПП у розвитку біоенергетичного
спрямування, залучення до наукових досліджень здобувачів освіти, розвиток міжнародної співпраці на рівні
науково-педагогічних працівників які реалізовують ОП. Процедура дотримання академічної доброчесності у
співпраці з онлайн-сервісом Unicheck дисциплінує здобувачів та стимулює створювати продукт інтелектуальної
власності і закликає поважати авторське право. Спостерігається позитивна динаміка оснащення спеціалізованих
лабораторій обладнаних на основі договорів співпраці між ЗВО, вітчизняними і закордонними виробниками
сільськогосподарського обладнання. Вартий особливої уваги тепличний комплекс, у якому НПП та здобувачі вищої
освіти мають можливість проводити дослідження в різних напрямках технічного оснащення процесів закритого
ґрунту. Позитивними практиками є: створення Асоціації випускників університету; наявність у ЗВО технічного
комплексу, який дає можливість суміщати дослідницьку, проектну, виробничу і соціальну складові навчального
процесу; розвиток системи забезпечення якості вищої освіти у реалізації ОП, що з 2020 року демонструє динамічний
характер порівняно з досвідом попередніх акредитаційних експертиз ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Проведення акредитаційної експертизи дозволило виявити окремі слабкі сторони ОП, які детально описані в тексті
звіту експертної групи, та надати такі рекомендації з її удосконалення: – доповнювати компетентності випускника та
програмні результати навчання зазначені в стандарті елементами, які враховують особливості ОП, галузевий та
регіональний контекст; – запроваджувати результати вивчення позитивного досвіду аналогічних іноземних і
вітчизняних програм при вдосконаленні і оновленні ОП щодо змісту і структури освітніх компонентів; – програми
окремих обов’язкових дисциплін доповнити освітніми елементами, які забезпечують повне виконання компетенції
СК-5 стандарту освіти; – звернути увагу на побажання студентів стосовно збільшення долі занять в умовах
виробництва та розширення практичної підготовки; – підвищити результативність участі студентів у програмах
міжнародної співпраці та академічної мобільності; – удосконалити дистанційне навчання за ОП формами он-лайн
контактів під час проведення занять в умовах карантину (наприклад, в системі ZOOM, або інших), які задовольнять
запит здобувачів, на особисте спілкування з викладачами (на відміну від Moodle); – модернізувати систему
морального та матеріального заохочення за результатами рейтингового оцінювання роботи викладачів,
передбачивши відповідні фінансові ресурси при формуванні бюджету ЗВО (в обсягах фінансових можливостей); –
посилити викладання вибіркових компонентів циклу професійної підготовки ОП, залучаючи на основі зовнішнього
сумісництва або погодинної оплати праці до проведення занять та професійних тренінгів професіоналів-практиків,
лідерів агроінженерної галузі регіону, зокрема і випускників минулих років; – створити єдиний центр ЗВО що
опікуватиметься питаннями працевлаштування і кар’єрного зростання випускників.

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

Цілі ОП полягають у формуванні у здобувачів знань, умінь та навичок які дають змогу удосконалювати і розробляти
нові механізовані технології виробництва, первинної обробки та транспортування сільськогосподарської продукції,
які відповідають стратегії та статуту ЗВО, і визначені локальними актами: статут:
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf) стратегія:
http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf ) Стратегічні завдання Подільського НУ
відповідають пріоритетам, що сформовані цілями ОП. Під час формулювання мети та програмних результатів
навчання певною мірою було враховано практичний підприємницький контекст шляхом орієнтування на інтереси
роботодавців, а також інтереси здобувачів вищої освіти, що узгоджується із Перспективною програмою розвитку
ЗВО. Відповідність ОП місії університету, яка проголошує поєднання дослідницької, проектної та підприємницької
діяльності в підготовці фахівців професіоналів також була чітко сформована ректором та гарантом даної програми
під час запланованих зустрічей за програмою акредитації.

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

Програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та проблем стейкхолдерів. Це було
підтверджено під час проведення зустрічей з представниками роботодавців, де особисто були присутні Продеус О.В.
– Wix Filters, Крименський В.А. – ПРАТ, Павленко М.Ю. – ТОВ РООУ (див. підкритерій 8.3)
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF). Здобувачі, з
якими зустрічалася в он-лайн форматі експертна група не навели прикладів їх участі у формуванні цілей та
програмних результатів навчання. Також експерти ознайомилися з рецензіями – відгуками науково-дослідних
установ і компаній аграрного профілю. На жаль експертна група не мала можливості ознайомитись з матеріалами
розгляду пропозицій на засіданні кафедри, або робочої групи (протоколами засідання).

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.

Відповідно до мети ОП професійна діяльність фахівців повинна забезпечувати здатність удосконалювати і
розробляти механізовані, енергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва продукції рослинництва,
тваринництва, переробних підприємств. Це повністю збігається з тенденціями розвитку регіону. Ректор запевнив,
що незважаючи на зміну статусу університету, для ЗВО основним буде кадрове забезпечення аграрної галузі регіону
висококваліфікованими фахівцями з прогресивними знаннями. Цьому сприяє те, що здобувачі обов’язково
проходять практику в сільськогосподарських підприємствах, безпосередньо спілкуючись із сільгоспвиробниками і
аналізуючи їхню діяльність. Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20практику%20здобувачів%20вищої%20осв
іти.pdf). Положення про проходження закордонної практики студентами ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20закордонну%20практику.pdf).
Підтвердженням цього було: під час спілкування з випускниками минулих років, сьогодні - роботодавцями (Продеус
О.В., Крименський В.А.); здобувачами, індивідуальні плани навчання яких, подано на ознайомлення експертній
групі (Навицький Р., Данилюк І.); роботодавцем (Павленко М.Ю.). Зустріч з роботодавцями була організована
переважно зі спеціалістами промислових виробництв, виробників сільськогосподарської продукції представлено не
було. Спілкування з гарантом та провідними викладачами, що забезпечують реалізацію ОП, свідчить про те що
розробка ОП базувалась на багаторічному досвіді підготовки та працевлаштування фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю “механізація сільського господарства ”. Тобто існує аналітичний
матеріал ринку праці в регіоні за період більше 10 років. Конкретні пропозиції до змісту ОП були сформульовані
ТОВ “Аграрний дім Константа”, СТОВ “Старокотельянське”, СФГ “Надія”. За їх рекомендаціями були доповнені
дисципліни екологічного та мехатронного змісту. (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Відгук-
%20рецензія%20стейкхолдерів%20на%20ОП%20Агроінженерія%20другого%20(магістерського)%20рівня.pdf). Під
час опитування представників роботодавців (особисто Процеуса О.В., Крименського В.А.) щодо попиту на фахівців
обґрунтовано доцільність розробки ОП, яка дозволяє набути конкретні знання та уміння, а саме уміння поєднувати
теоретичні та практичні знання, і уміння розвивати креативність, компетентність, комунікабельність, тощо. З
вітчизняних ОП (НУБіПУ, ЛНАУ) запроваджено окремі компоненти дисциплін системи точного землеробства,
сервісного обслуговування закордонної техніки.

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.
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Наказом МОН України стандарт вищої освіти 208 “Агроінженерія” другого рівня вищої освіти затверджено в 2019р.
В 2020 році у відповідності з вимогами стандарту вищої освіти 208 “Агроінженерія” в ОП внесені корективи. Освітня
програма 208 “Агроінженерія” Поліського НУ повністю повторює компетенції стандарту освіти. На наш погляд
компетенції доцільно було б скоригувати з урахуванням регіональних особливостей та перспектив розвитку
об’єднаних територіальних громад (ОТГ), ринку землі і т.п. Структура ОП відповідає вимогам стандарту, цілі,
наповнення, співвідношення основних і вибіркових дисциплін витримані за рекомендаціями стандарту. Зміст ОП
забезпечує досягнення результатів навчання, які визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю 208
“Агроінженерія”.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Ціль ОП загалом відповідає стратегії і місії розвитку Подільського національного університету (раніше ЖНАЕУ).
ОП відповідає затвердженому МОН України стандарту вищої освіти 208 “Агроінженерія”. Цілі ОП та програмні
результати навчання певною мірою враховують регіональний контекст, повністю забезпечують галузеву складову,
відповідають тенденціям розвитку спеціальності.

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

Компетентності та програмні результати повторюють компетентності та програмні результати, що визначені
стандартом “Агроінженерія” і недостатньо враховують особливості ОП, галузевий та регіональний контекст. Не було
надано документальних підтверджень, що пропозиції стейкхолдерів розглядались на засіданнях кафедри, при
перегляді ОП слабо представлено використання досвіду іноземних ЗВО, тому експертна група вважає доречним
надати такі рекомендації: 1. При визначенні компетентностей випускника та програмних результатів навчання не
слід обмежуватись тільки тими з них, що зазначені в стандарті, а на наш погляд, доцільно доповнювати елементами,
які враховують особливості ОП, галузевий та регіональний контекст. 2. Рекомендувати результати пропозицій всіх
зацікавлених сторін розглядати на засіданнях кафедри (протоколів таких розглядів не було надано ЕГ),
розміщувати на сайті університету, та інформувати стейкхолдерів щодо прийнятих змін ОП. 3. Вивчати і
запроваджувати позитивний досвід іноземних освітніх програм.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Аналіз сильних і слабких сторін за Критерієм 1 дозволяє дійти висновку, що цілі ОП сформовані чітко (підкритерій
1.1) відповідають статуту, стратегії, місії ПНУ; фахівці здатні розробляти механізовані, енергозберігаючі технології,
що використовуються сільгоспвиробниками регіону, програмні РН визначаються з урахування перспектив розвитку
спеціальності, вимог ринку праці, а також досвіду вітчизняних ЗВО. Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 1, не
було виявлено, а слабкі сторони істотно не впливають на загальну оцінку за даним критерієм, то експертна група
прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 1 за рівнем В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЕСТС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України
“Про вищу освіту” і стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня освіти ступеня вищої освіти –
магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 208 Агроінженерія. Інтернет-адреса
розміщення опису ОП «Агроінженерія» 2020 року на сайті ЗВО –
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE
%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%202020.pdf.
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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.

Вивчення матриці відповідності програмних результатів, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
дало змогу дійти висновку, що обов’язкові освітні компоненти які складають 58 кредитів, дозволяють у переважній
більшості досягти цілей на всіх програмних РН, а також спрямовані на формування компетентностей що
відповідають рівню освіти. Зміст ОП має чітку структуру, проте на структурно-логічній схемі не чітко представлений
взаємозв’язок освітніх компонентів як системи. Одночасно слід зауважити, що компетентності СК-5 “Здатність
розв’язувати задачі оптимізації і приймати ефективні рішення з питань використання машин і техніки в
рослинництві, тваринництві, зберіганні, первинній обробці і транспортуванні сільськогосподарської продукції” не
повністю забезпечуються обов’язковими освітніми компонентами
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE
%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%202020.pdf. Це також
підтверджується ознайомленням з індивідуальними навчальними планами студентів Новицького Руслана,
Алексеєнко Максима, Бандера Владислава, Данилюка Іллі, наданих експертній групі для ознайомлення. Вибіркові
освітні компоненти, що складають 24 кредити, суттєво доповнюють досягнення програмних результатів навчання.
Водночас дещо обмежений вільний вибір дисциплін за бажанням студента.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області заявленої спеціальності 208 “Агроінженерія”. Навчальний
план складається з циклів дисциплін об’єктом вивчення яких є процеси та явища механізованих,
енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій виробництва с.г. продукції. В СО (п.2.1) зазначено що
предметною областю вивчення є “… розробки засобів механізації для отримання максимальних врожаїв високої
якості ...” , що характеризує підгалузь рослинництва, водночас як цілі ОП передбачають і інші галузі: тваринництво,
переробка і т.д.

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

Освітня програма надає можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 24 кредити складають
дисципліни вибіркового циклу, що представлені в двох блоках по 4 дисципліни. В університеті діє зрозуміла система
формування індивідуального плану за відповідною заявою здобувача вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf). Під час вивчення
індивідуальних планів студентів було встановлено що, наприклад Данилюк Ілля виявив бажання вивчити більш
глибоко технічне забезпечення тваринництва, Алексєєв Максим – переробку і зберігання продукції, інші надання
сервісних послуг, біоенергетика, тощо. Також передбачено вільний вибір студентом бази практики. В університеті
вибір дисциплін здійснюється у відповідності з розробленим алгоритмом, який передбачає 7 кроків. Алгоритм
досить доступний для реалізації. Студент має можливості вибрати 4 дисципліни з каталогу університету і 2
дисципліни більш глибокого фахового спрямування. Опитування студентів і спілкування зі здобувачами освіти
свідчить про те, що діюча система повністю їх задовольняє, однак в подальшому доцільно розширити можливості
вибору дисциплін. Це підтверджується також аналізом індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти
Новицького Руслана, Алексєєва Максима, Бандури Володимира, Данилюка Іллі, в яких вибіркові компоненти
складають 4 дисципліни об’ємом по 4 кредити. Всі фахового спрямування. В той час як роботодавець Клименський
В.А. наголошував, що в нинішніх умовах важливо щоб фахівці володіли навичками комунікабельності,
компетентності в сусідніх сферах діяльності, креативності. Це можливо набути за рахунок вільного вибору
дисциплін, неформальної освіти. Навчальним планом “Агроінженерія” передбачено аудиторне навантаження в
об’ємі 37%, що відповідає існуючи вимогам. Однак під час зустрічей здобувачі висловили бажання щодо збільшення
аудиторного часу по фахових дисциплінах.

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

Проведення практичної підготовки у ЗВО регулюється освітньою програмою, навчальним планом, програмою
практики. В результаті аналізу освітньої програми та співбесід з гарантом, НПП, представниками роботодавців
встановлено, що практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає використання, як власного матеріально –
технічного забезпечення, так і матеріальної бази підприємств – партнерів, які є базами практики. Програма
практики реалізується на основі підписаних договорі та угод з ПАТ «Ельворті» (договір №02-02 від 19.10.2017р.),
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ТОВ «Брацлав-ЗМ» (договір №04-02 від 21.12.2017р.), ТОВ «МАНН+ХУМЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ
України» (договір №425102017 від 25.10.2017р.), ТОВ «Партнер -ВС» (договір №22-02 від 28.03.2018р.). Зокрема
більшість викладачів факультету проходили підвищення кваліфікації відповідно до цих угод. За останні роки
оснащені лабораторії посівних машин (Elvorti), обладнання тваринницьких ферм (Брацлав), ґрунтообробної техніки
(KUHN). Особливої уваги для здобуття практичних навичок з різних напрямків технічного забезпечення процесів
вирощування продукції закритого ґрунту заслуговує обладнання тепличного комплексу. Бази практики також
організовані в інституті с.г. Полісся, ТОВ “РДО України”, ТОВ “Партнер - ВС” та інші. Аналізуючи інформацію, яка
отримана під час інтерв’ю зі здобувачами вищої освіти та випускниками (з числа роботодавців) встановлено, що
їхній рівень задоволеності практичною підготовкою, яка організовується за цією ОП достатній. Однак деякі
здобувачі освіти бажали б більше практичного навчання в умовах сучасного агровиробництва. Аналіз ОП у цілому і
матриці відповідності програмних компетентностей та компонентів освітньої програми свідчить, що ОП передбачає
набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок.

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

Для випускників ОП соціальні навички є особливо важливими, оскільки кваліфікацією передбачено, що магістр з
агроінженерії має демонструвати загальні та фахові компетентності, невід’ємними складовими яких є критичне
мислення та креативність. Навчання на ОП дозволяє здобути соціальні навички як через освітні компоненти, що
формують основні загальні компетентності, так і опосередковано через фахові освітні компоненти, на заняттях з
яких невід’ємною складовою є робота в команді, уміння вирішувати конфлікти тощо. Здобувачі залучаються до
навчальних тренінгів, ділових ігор, дискусійних панелей, волонтерської роботи. На важливості забезпечення soft –
skills у здобувачів наголошував роботодавець – керівник фірми ПРАТ «Екотекстиль» пан Кліменський В.А., який
такі навички фахівців визначив як першочергові. Тому при корегуванні ОП було передбачено розвиток таких
навичок. Зустріч з активом і студентами свідчить про те що лідери студентського самоврядування добре розуміються
на soft – skills, приймають участь в тренінгах та семінарах (Романовський Олег).

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

Професійний стандарт за спеціальністю 208 “Агроінженерія” відсутній. При визначенні компетентностей та
результатів навчання освітньої програми ЗВО орієнтується на Національний класифікатор ДК 008. 2010

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.

Проведений аналіз освітньої програми та окремих навчальних компонентів, зустрічі експертної групи зі
здобувачами вищої освіти, випускниками дозволяє стверджувати що обсяг освітньої програми та окремих освітніх
компонентів є відповідним для досягнення зазначених цілей, відображає фактичне навантаження здобувачів освіти.
А саме обсяг ОП розподіляється проміж освітніми компонентами з урахуванням складності та важливості для
досягнення РН. Наприклад “Обґрунтування інженерних рішень”, “Методологія та організація досліджень”,
“Механотронні системи техніки в АПК ” мають по 5 кредитів. Спілкування з студентами свідчить, що перелік
основних дисциплін навчального плану їх задовольняє. Окремі студенти виділяли важливість дисципліни “Сервісне
обслуговування машин та обладнання” 5 кредитів, особливо закордонної техніки. Основний блок освітніх
компонентів задовольняє випускників (Продеус О.В., Клименський В.А.) та здобувачів освіти. Анкети опитування
студентів містять отримання спрямованості відносно співвідношення навантаження, за окремими дисциплінами в
структурі ОП.

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.

На даному етапі дуальна освіта освітньою програмою не передбачена, однак ректорат, гарант, кафедра проводять
організаційну роботу що до запровадження дуальної форми освіти. Узгоджені партнери – підприємства,
запроваджують окремі елементи дуальної освіти. Дуальна освіта в ЗВО реалізовується на основі Положення про
порядок організації та проведення дуального навчання у Житомирському національному агроекологічному
університеті (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20дуальну%20освіту.pdf), яке
введене в дію наказом ректора від 31.01.2019 р., №9. Зокрема, протягом 2019 року реалізовано проект дуальної
освіти у якому приймало участь п’ять студентів інших спеціальностей факультету інженерії та енергетики: Грищенко
С.П., Коцюба І.І., Майтвічук В.В., Кривий П.І. та Більчук Б.С. (наказ № 164-ст від 07.02.2019р. та наказ №236 від
19.02.2019 р.) на базі ПП «Галекс-Агро».
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Серед позитивних практик експертна група відзначає відповідність освітньої програми предметній області
спеціальності, є напрацювання щодо забезпечення можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання,
створення умов для практичної підготовки фахівців, напрацювання за впровадженням дуальної форми навчання.

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

Розроблена і представлена в ОП структурно – логічна схема не враховує міждисциплінарний взаємозв’язок досвітніх
компонентів, виконання фахової (спеціальної) компетенції СК-5 не повністю забезпечено обов’язковими
компонентами, відсоток аудиторних занять, на думку здобувачів освіти, дещо замалий, тому можна рекомендувати:
• Більш чітке представлення логічного взаємозв’язку між освітніми компонентами, структурної-логічної схеми ОП
послідовності вивчення та їх зв’язки з попередньо вивченими дисциплінами. • Програми деяких обов’язкових
дисциплін доцільно доповнити освітніми елементами, які забезпечують повне виконання компетенції СК-5
стандарту освіти. • Звернути увагу на побажання студентів по збільшенню долі аудиторних занять та розширення
практичної підготовки.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики, значний рівень узгодженості із якісними характеристиками,
недоліки легко виправляються. Зважаючи на те, що ОП за обсягом відповідає вимогам стандарту, обов’язкові освітні
компоненти в своїй більшості дозволяють досягти програмних РН, зміст програми відповідає предметній області,
освітня програма передбачає практичну підготовку, виявлені недоліки гарант і проектна група знають як, та уже
почали виправляти. ОП загалом за критерієм 2 відповідає рівню В.

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

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

На офіційному веб-сайті Поліського національного університету у вільному доступі розміщені правила прийому
(https://u.to/AocTGg). Вони не містять дискримінаційних положень чи привілеїв та є чіткими і зрозумілими.
Остаточно документ затверджено вченою радою ЗВО 27.05.2020 року, протокол № 10, він відповідає Умовам
прийому до закладів вищої освіти 2020 року, затверджених наказами МОН України "Про затвердження Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році" від 11.10.2019 р., № 1285 і «Про внесення змін
до наказу МОН України від 11.10. 2019 р., № 1285» від 04.05.2020 р., № 591. Перегляд освітніх програм вступних
випробувань здійснювався щорічно, з метою урахування особливостей освітньої програми відповідного рівня.

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

Правила прийому Поліського НУ враховують особливості освітньо-професійної програми «Агроінженерія» (другий
магістерський рівень). Зарахування на перший рік навчання за другим (магістерським) рівнем проводиться на
основі ступеня вищої освіти «Бакалавр» профільної спеціальності або ступеня «Бакалавр» чи «Магістр» здобутих за
іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням організаційно-
технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти (з
іноземної мови та фахових вступних випробувань). Конкурсний бал вступника формується на основі середнього балу
документа про освіту та результатів здачі фахового письмового екзамену і екзамену з іноземної мови. Програми
вступних випробувань на освітні програми, зокрема і на ОП «Агроінженерія», розробляються і переглядаються
щорічно науково-педагогічними працівниками університету і розміщуються на інтернет-сайті університету в розділі
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«Вступнику» (http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/magistr/mАгроінженерія.pdf). Зокрема під час
діалогу з адміністративним персоналом було встановлено, що за даною ОП приймають здобувачів як за профільною
спеціальністю, так і іншими спеціальностями.

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.

Основними документами ЗВО, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є
«Положення про організацію освітнього процесу» (https://u.to/jokTGg) та «Положення про порядок
перезарахування результатів навчання» (https://u.to/IooTGg), у яких передбачено зарахування кредитів відповідно
до набутих компетентностей згідно з діючою нормативною базою. Процедури є чіткими, зрозумілими та
доступними для всіх учасників освітнього процесу. Експертною групою встановлено достатність зусиль ЗВО щодо
планування і реалізації програм академічної мобільності для викладачів, які задіяні у виконанні ОП, але
недостатність результатів реалізації програм академічної мобільності та міжнародної співпраці на рівні здобувачів
вищої освіти за ОП «Агроінженерія», що мало підтвердження у побажаннях, висловлених ними під час он-лайн
інтерв’ю, та було повідомлено адміністрації ЗВО на фінальній зустрічі. Під час спілкуванням зі студентським
самоврядуванням було з’ясовано, що здобувачі ознайомлені з правила визнання результатів отриманих в інших
ЗВО, але з відомостей самооцінювання було встановлено, що за даною ОП таких випадків не було.

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.

Документ, що регулює питання визнання неформальної освіти в Поліському національному університеті є
«Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіти» (https://u.to/bowTGg),
ці правила є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. З відомостей самооцінювання було
встановлено що таких прецедентів за даною ОП не було, але під час інтерв’ю з лідерами студентського
самоврядування було виявлено що здобувачі ознайомлені з можливістю визнання результатів навчання
отриманими в неформальній освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У Поліському національному університеті є низка положень що регулює процедуру визнання результатів навчання,
як отриманих в інших ЗВО, так і в неформальній освіти. Всі положення розміщено у публічному доступі на
офіційному веб-сайті ЗВО.

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

Недостатність результатів реалізації програм академічної мобільності та міжнародної співпраці на рівні здобувачів
вищої освіти ОП «Агроінженерія». Рекомендація: Переглянути ОП у бік більшої популяризації і доступності для
здобувачів. Збільшити можливості реалізації програм академічної мобільності, на які існує чималий запит від
студентського середовища, в тому числі і за кордон, з метою ознайомлення з найкращими практиками інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Відзначаючи добрий рівень узгодженості ОП із якісними характеристиками переважної більшості підкритеріїв,
позитивну динаміку змін і розвитку ЗВО з питань доступу та визнання результатів навчання на ОП, різновагомість
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окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3 з недоліком
(підкритерій 3.3), що не вважаємо суттєвим так як, положення реалізуються у ЗВО, але в малому обсязі.

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.

Вивчення матеріалів справи ОП 208 “Агроінженерія” продемонстрували, що в університеті забезпечується
студентоцентрований підхід, витримуються принципи академічної свободи, форми і методи навчання сприяють
досягненню заявлених цілей. Освітній процес регламентується: – Положенням про організацію освітнього процесу
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf); – Положенням про дистанційне навчання
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf). Дистанційна зустріч із ННП і
здобувачами вищої освіти дозволила переконатись, що наявні методи і форми навчання на ОП дозволяють на
достатньому рівні досягти переважної більшості програмних результатів. Експертами були проаналізовані силабуси
основних і вибіркових дисциплін. Зміст навчання переважної більшості дисциплін відповідає заявленим цілям і
забезпечує отримання програмних результатів навчання. Незначні зауваження можна привести по дисципліні
“Система точного землеробства”, де рекомендуються дещо застарілі літературні джерела, крім того перелік
літератури дублюється з дисципліною “Ергономіка”. В дисципліні “Інноваційні інженерні технології у
тваринництві” лабораторно-практичні роботи мають більш технологічне спрямування, а інженерна тематика
винесена на самостійну роботу. За словами гаранта ОП, студенти мають вільний доступ до силабусів і навчально-
методичних комплексів у деканаті, на випусковій кафедрі, в системі Moodle. На момент роботи експертної групи на
сторінці факультету розміщені силабуси (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), а навчальні
програми дисциплін відсутні. Зустріч і спілкування зі здобувачами освіти і студентським активом підтвердила, що
відбувається регулярне анкетування (2-3 рази на рік). Були надані форми анкет
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXnGubQZ1fVJP0DCZB3fn9H7pyYFQUaQfGvTlIgj779HWSw/closedform)
та окремі результати анкетування.

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).

Спілкування зі здобувачами вищої освіти за ОП, дають підстави стверджувати, що усі учасники освітнього процесу
мають можливості отримати вичерпну інформацію про цілі, зміст та програмні результати навчання, критерії
оцінювання для кожного освітнього компонента у формі робочої програми.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20силабус.pdf) Експертна група на сайті
університету, деканату, кафедри не змогла познайомитися з навчально-методичними матеріалами. Експерти
зверталися з проханням до гаранта продемонструвати та надати доступ для ознайомлення з НМК навчальних
дисциплін. Частина матеріалів була продемонстрована під час дистанційних зустрічей, деякі надіслані електронною
поштою. Наприклад: навчальний план, накази на практику, публікації студентів і НПП стажування НПП тощо. Всі
матеріали проаналізовані та знайшли відображення в звіті експертної групи. На думку експертів частина матеріалів
навчально-методичного забезпечення потребує подальшого удосконалення та приведення у відповідність до чинних
вимог. Спілкування з НПП підтвердили що процес оновлення планово ведеться.

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

Зустріч зі здобувачами освіти і НПП підтвердила, що в рамках ОП відбувається поєднання наукових досліджень і
освітнього процесу. Найкращим прикладом є дослідження процесів технічного і технологічного характеру при
вирощуванні в закритому ґрунті де більше 10 студентів постійно поєднують навчання і набуття навиків дослідження
виробничих процесів. Останні результати досліджень за участі студентів ОП представлені на IV Міжнародній
науково-практичній конференції “Біоенергетичні системи”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/КОНФЕРЕНЦІЇЛист%20відповідь%20на%20МОН.pdf), та
надруковані в збірнику “Біоенергетичні системи”, який виданий у 2020 році. Серед керівників наукових робіт
студентів гарант ОП Грабар І.Г., декан Ярош Я.Д., провідні НПП. Всього надрукували свої наукові розробки більше
20 студентів, які навчаються на ОП “Агроінженерія”. Більше 25 студентів взяли участь у IV Міжнародній науково-
практичній конференції “Біоенергетичні системи”, яка проходила 28-29 травня 2020 року.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Під час проведення дистанційних зустрічей з НПП було встановлено, що оновлення змісту ОП ведеться шляхом
впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес (введення нових тем лекцій, нових лабораторних
робіт) та на основі практичного досвіду НПП (стажування, підвищення кваліфікації, вебінарів, виставок,
відвідування підприємств). Матеріали щодо підтвердження закордонних стажувань НПП, наявні на сторінці
факультету «Інженерії та енергетики» (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet). Ініціативна
діяльність НПП в напрямку альтернативної енергетики все більше характеризує особливості ОП та демонструє її
спрямованість на альтернативну енергетику, зокрема на біоенергетику та сонячну енергетику, енергоощадні
технології та енергозбереження, а також традиційну для ЗВО екологічну спрямованість. Це стосується як
навчального процесу, так і наукових досліджень. Протягом останніх 5 років з тематики біоенергетика та
енергоощадні технології захищено 3 докторські дисертації (Кухарець С.М., Ярош Я.Д., та Дерев’янко Д.О.).
Докторант Цивенкова Н.М. та к.т.н Медведський О.В. плідно працюють на докторськими дисертаціями в даній
області. Цій же тематиці присвячено частина досліджень проф. Грабара І.Г. Науковці, які забезпечують освітній
процес з ОП “Агроінженерія” плідно працюють з відомими науковими школами НУБІП України (проф. Голуб Г.А.),
Інституту відновлювальної енергетики (Кудря С.О.), Литви – університету Вітаса Великого, Біоенергетичної
асоціація України (Гелетуха Г.М.), Університету Пенсельванії (США) та іншими. Більше половини тем
кваліфікованих робіт магістрантів також присвячено екологічно-біоенергетичній тематиці.

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

(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf) Спілкування з ректором, гарантом ОП,
керівником міжнародного відділу було встановлено, що університет плідно співпрацює з Національним аграрним
дослідницьким інноваційним центром (Угорщина), кафедрою сільськогосподарського та біологічного
машинобудування Державного університету штату Пельсильванія (США). Особливо різнобічно реалізується
співпраця з Каунаським університетом, з яким розроблені програми проведення наукових досліджень, взаємного
стажування, а також можливість навчання для отримання подвійного диплома студентами ОП «Агроінженерія». В
цих програмах приймають участь завідувач кафедри Медвецький О.В., декан Ярош Я.Д., професор Кухарець С.М.,
але не встановлено участі студентів ОП «Агроінженерія». За словами НПП в зв’язку з Covid-19 активність значно
зменшилась, не реалізується програма академічної мобільності студентів. У зв’язку з оновленням сайту інформація
про участь у міжнародних проектах ще не знайшла відображення в інформаційному просторі ЗВО, тому студенти і
НПП недостатньо інформовані про можливості міжнародної мобільності, подвійні дипломи, спільні наукові
інтереси.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

До сильних сторін ОП 208 “Агроінженерія” слід віднести значні досягнення гаранта і НПП в розвитку напрямку
біоенергетики, залученням до наукових досліджень здобувачів освіти, розвиток міжнародної співпраці на рівні
науково-педагогічних працівників які реалізовують ОП.

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

Програма міжнародної академічної мобільності студентів спрямована тільки на Каунаський університет, що
обмежує можливості студентів. У переліку літературних джерел які рекомендовані для вивчення дисциплін ОП
зустрічаються посилання на застарілі матеріали. Силабуси дисциплін ОП «Агроінженерія», на сайті факультету,
з’явилися напередодні експертизи. Посилання на них у системі Google не виводить на їх перелік, що обмежує доступ
до них роботодавців, випускників закладів передвищої освіти, абітурієнтів. Експертна група рекомендує: 1.
Активізувати участь здобувачів ОП у програмах міжнародної академічної мобільності. 2. Переглянути та оновити
літературні джерела в силабусах навчальних дисциплін, в тому числі і їх доповнення режимами доступу до інтернет-
ресурсів. 3. Забезпечити доступними посиланнями до силабусів не тільки здобувачів освіти, а і роботодавців,
абітурієнтів, школярів, випускників закладів передвищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП характеризується достатнім рівнем використання сучасних форм та методів навчання і викладання, що
уможливлює досягнення заявлених у ОП цілей, має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкрітеріями, тому в генерування підсумкової оцінки можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП за
Критерієм 4 - рівню В.

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.

Форми контрольних заходів регулюються окремим розділом з «Положення про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg). Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного (лабораторні
та практичні заняття, самостійна робота) та підсумкового контролю (тести в системі Moodle, захист випускних
кваліфікаційних робіт). Формами контрольних заходів є модульна контрольна робота, екзамен та залік. У силабусах
навчальних дисциплін ОП, інформація по яких подана на сайті факультету – http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-
tekhnichnij-fakultet, чітко і зрозуміло окреслені питання контрольних заходів у підрозділі «Система оцінювання та
вимоги»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/інж_та_енер/Силабус%20Мехатронні%20системи%20техніки%2
0в%20АПК.pdf). Під час спілкування зі стейкхолдерами підтверджено, що критерії оцінювання доносяться
здобувачам на початку викладання кожної з дисциплін, є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього
процесу.

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

Атестація здобувачів відбувається шляхом захисту кваліфікаційної роботи та регулюється окремим розділом з
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg). При спілкуванні зі
здобувачами та НПП підтверджена важливість виконання кваліфікаційних робіт для вирішення конкретних
наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; розвитку навичок самостійної роботи і оволодіння
методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою роботи. У Поліському національному університеті діє
наказ від 20.10.2020 року №1314ст «Про затвердження тем кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня магістр факультету інженерії та енергетики спеціальності 208 «Агроінженерія» заочної форми
навчання» та наказ від 20.10.2020 року №1315ст «Про затвердження тем кваліфікаційних робіт здобувачів вищої
освіти освітнього ступеня магістр факультету інженерії та енергетики спеціальності 208 «Агроінженерія» денної
форми навчання» в якому міститься інформація про здобувача, тему його кваліфікаційної роботи, наукового
керівника та рецензентів.

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.

Процедура проведення контрольних заходів регулюється окремими розділами «Положення про організацію
навчального процесу», затвердженого на вченій раді університету від 27.03.2019 року № 8 (https://u.to/jokTGg).
Основні принципи організації контролю знань здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною
програмою магістр денної форми навчання зі спеціальності 208 «Агроінженерія» визначаються одним із розділів
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg). Модульні контрольні
роботи проводяться в межах вивчення модулів окремих дисциплін, завдання яких розроблюються викладачем.
Проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти регламентується «Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій», затвердженого на вченою радою університету від 27.03.2019 р., № 8
(https://u.to/W5ITGg). Під час бесіди зі здобувачами другого року навчання встановлено що вони чітко розуміють
структуру кваліфікаційної роботи, дотримуються графіку її виконання, ознайомлені з процедурою рецензування та
подачею роботи до захисту. Для вирішення конфліктних ситуацій щодо на сайт ЗВО викладений «Проект
положення про оскарження результатів підсумкового навчання» (https://u.to/IJQTGg). У випадках конфліктної
ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом створюється комісія для приймання іспиту.
Експертною групою встановлено, що в ЗВО регламентовані процедури із вирішення конфліктних ситуацій,
оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів, але через відсутність випадків таких
ситуацій ефективність, дієвість і прозорість таких процедур перевірити не виявилося можливим.
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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.

Для посилення справедливості процесу оцінювання, обґрунтованості набутої кваліфікації та захисту інтелектуальної
власності в ЗВО діє «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату»
(https://u.to/0ZUTGg). Воно визначає загальні принципи, підходи, кращі практики за недоброчесну поведінку
учасників освітньо – наукового процесу під час навчання, викладання, провадження методичної, наукової, творчої
та інших видів діяльності. В ході бесіди з НПП було встановлено що їх праці (монографії, методичні розробки тощо)
перед затвердженням проходять перевірку на плагіат. Всі начальні матеріали з дисциплін ОП зосереджені у
середовищі Moodle (http://185.25.118.66/). Під час опитування магістрів другого року навчання за даною ОП
підтверджено розуміння здобувачами важливості дотримання академічної доброчесності. Встановлено, що
перевірка випускних кваліфікаційних робіт проводиться за допомогою ліцензованої програми, є чіткою та
зрозумілою для здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Чітко структуровані критерії оцінювання, які вчасно доносяться студентам. Процедура проста та зрозуміла всім
учасникам освітнього процесу. Процедура дотримання академічної доброчесності дисциплінує здобувачів та
стимулює створювати продукт інтелектуальної власності і закликає поважати авторське право. Процедура
оцінювання та оскарження результатів навчання прозора і зрозуміла всім здобувачам вищої освіти.

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

«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату», на думку експертної групи, має
передбачати попереджуючі заходи за недотримання академічної доброчесності, а також можливість отримання
матеріального та морального заохочення стейкхолдерів за дотримання академічної доброчесності. Рекомендація:
Модернізувати систему морального і матеріального заохочення та академічної відповідальності стейкхолдерів,
деталізувавши процедуру застосування за результатами дотримання чи недотримання академічної доброчесності,
можливо, переглянувши на рівні локального регулювання відповідні «Положення».

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 5.1, 5.2, 5.3 та 5.4. До того ж,
враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 5 за рівнем В з недоліком
(підкритерій 5.4), що не є суттєвим.

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.

Загалом відповідає змісту підкритеріїв. Надана гарантом ОП інформація про викладачів, які викладають
дисципліни за заявленою ОП
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Таблиця%202.%20Зведена%20інформація%20про%20викладачів
%20ОП.pdf), інформація отримана за наслідками інтерв’ювання академічного персоналу та надані пояснення
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підтверджують відповідність викладачів дисциплінам ОП, а їх базова освіта, наукові спеціалізації та інші показники,
що характеризують академічну та професійну кваліфікацію викладачів, які задіяні до реалізації в ОП
«Агроінженерія». Проведене фахове оцінювання академічної та професійної відповідності викладачів навчальним
дисциплінам, які вони викладають, дозволило встановити, що кадровий склад забезпечує досягнення визначених
цілей та програмних результатів навчання. До освітнього процесу за ОП «Агроінженерія» залучено 17 осіб
професорсько-викладацького складу Поліського НУ, 17 з них – доктори, кандидати наук, професори і доценти, тобто
100%. Випускаюча кафедра нараховує 7 осіб ПВС, з яких 6 осіб мають наукові ступені і вчені звання. З’ясовано, що
більшість викладачів освітньої програми «Агроінженерія» не мають попереднього практичного досвіду роботи у с.-г.
виробництві за дисциплінами, які викладають на ОП. Крім того, експертній групі не надано інформації щодо роботи
викладачів, які задіяні у реалізації ОП за зовнішнім сумісництвом чи цивільно-правовими договорами у
практичному агроінженерному середовищі.

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

«Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті» який було
затверджено рішенням Вченої ради ЗВО від 28.02.2018р., протокол №7
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf ) містить цілком прозорі та чіткі
процедури конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. НПП, які викладають дисципліни ОП мають
достатній кваліфікаційний рівень, науково-педагогічний досвід у закладах вищої освіти, що підтверджує необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації ОП. Академічний персонал, що приймав участь в on-line
зустрічі з експертною групою 28.10.2020 року, не висловлював скарг на порушення прозорості конкурсного відбору
та ускладнення щодо обізнаності з критеріями для участі у конкурсі.

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

Залучення професіоналів галузі та представників роботодавців до освітнього процесу здійснюється у наступних
формах: використання матеріальної бази роботодавців для проведення виробничої практики
«Машиновикористання у галузі» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 208 «Агроінженерія» з
призначенням керівників від Поліського НУ, наприклад накази ректора ЗВО про проведення виробничої практики
студентів ОП 208 «Агроінженерія» денної і заочної форм навчання (від 25.05.2020р., №438_ст і №439_ст);
організації оглядових візитів для здобувачів на підприємства роботодавців, наприклад екскурсія на завод компанії
ПАТ "Ельворті" (м.Кропивницький), на завод компанії WIX FILTERS в Україні (м. Хмельницький) –
(http://znau.edu.ua/tidings/top-news/ekskursiya-studentiv-zhnaeu-na-teritoriji-pat-
elvorti#!57299375_462372051170018_336349128151793664_n;
https://www.facebook.com/100021916804364/posts/598239350916620/?d=n). Фактів участі представників
роботодавців у реалізації освітнього процесу (проведення практичних, лабораторних занять по дисциплінам) на
постійній основі за ОП не виявлено.

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

За результатами опитування здобувачів вищої освіти Поліського НУ
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXnGubQZ1fVJP0DCZB3fn9H7pyYFQUaQfGvTlIgj779HWSw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0), основним їх побажанням будо покращення практичної підготовки у ЗВО. Тому в реалізації
ОП 208 «Агроінженерія» приділили більше уваги виробничій практиці, та епізодичного залучення роботодавців на
безоплатній основі до проведення занять у формі майстер-класів, наприклад представників компанії
MAN+HUMMELWIX, фірми КУНГ, ВАТ «Брацлав», ПАТ «Вібросепаратор (http://znau.edu.ua/tidings/top-
news/investuemo-u-molod-rektor-zhitomirskogo-natsionalnogo-agroekologichnogo-universitetu-oleg-
skidan#!D4M_9650000). Як було встановлено на зустрічі зі стейкхолдерами ОП «Агроінженерія», університет не
залучає до проведення аудиторних занять зі здобувачами вищої освіти на умовах зовнішнього сумісництва або
погодинної оплати праці професіоналів-практиків та експертів у галузі. При цьому одним із роботодавців було
вказано, що їх підприємство приймає участь у підготовці випускних магістерських робіт здобувачів ОП, що
виконуються на матеріалах компанії MAN+HUMMELWIX.

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

Поліський НУ сприяє професійному розвитку викладачів, що задіяні у підготовці фахівців за ОП, шляхом
відвідування ними агротехнологічних виставок (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/na-agrovesna-2019-studenti-
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zhnaeu-oglyanuli-tekhniku-ta-produktsiyu-providnikh-
kompanij#!53229640_178622773105719_5158136700362293248_n). Усі викладачі програми підвищили кваліфікацію
протягом останніх 5 років. ЗВО реалізовує програму підвищення кваліфікації викладачів, як у провідних
українських ЗВО (Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний
транспортний університет і т.п.) так і у закордонних університетах. Наприклад, в серпні-вересні 2020 року група
викладачів що реалізовують освітню програму 208 «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти
професори Кухарець С. М., Ярош Я. Д., старший викладач Медведський О. В. підвищили кваліфікацію у Vutautas
Magnus University (м. Каунас, Литва) –
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20стаж%20агроінж.pdf,
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Savelii%20Kukharets.pdf. У ЗВО діють безкоштовні курси з
іноземної мови для викладачів http://znau.edu.ua/tidings/top-news/inozemni-movi-dlya-vikladachiv-ta-studentiv-
zhnaeu. Сприяння розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників з боку університету
забезпечується також створенням належних умов для осіб, які працюють над дисертаційними роботами. Введено
механізм ефективного стимулювання для завершення плану підготовки наукової роботи та її захисту, підготовки
переможців Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів (наприклад, викладачі Сукманюк О.М., Цивенкова
Н.М., Голубенко А.А., отримали премії за призові місця та дипломи різних ступенів з предметних олімпіад та
конкурсу студентських наукових робіт), друкування наукових статей у виданнях які індексуються у наукометричних
базах Scopus і WoS (наприклад, викладачі Кухарець С.М., Ярош Я.Д., Цивенкова Н.М., Медведський О.В. за
публікацію статті) (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf ). Система
професійного розвитку відповідає потребам та інтересам викладачів і сприяє реальному підвищенню якості
викладання.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

На час проведення акредитаційної експертизи, процес матеріального стимулювання на рівні ЗВО за окремими
критеріями якості освітньої діяльності сформовано на основі «Положення про преміювання працівників
Житомирського національного агроекологічного університету»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf). На думку членів експертної групи, в
ЗВО назріла необхідність введення нових інструментів щодо стимулювання підвищення кваліфікації,
професіоналізму, продуктивності навчальної та наукової роботи, розвитку творчої ініціативи НПП, а саме
рейтингового оцінювання науково-педагогічного персоналу в Поліському НУ. Основними принципами
рейтингового оцінювання в інших університетах, що використовують таку систему є: відповідність змісту оцінки
пріоритетним напрямкам розвитку ЗВО, об’єктивність та достовірність одержаної інформації, гласність,
стимулювання до покращення результатів професійної діяльності і т.п. Конкурентоспроможність ЗВО на ринку
освітніх послуг залежить від складу НПП, який значно різниться за кількісними та якісними характеристиками, що
впливає на ефективність освітнього процесу, рівень підготовки фахівців та їх конкурентоспроможність на ринку
праці, рівень та результативність наукових досліджень, а відтак – і на престижність закладу. В ЗВО залишається
відкритим питання щодо балансу поєднання кількісних та якісних, абсолютних та відносних показників діяльності
НПП, потребують подальшого удосконалення методи та моделі визначення вагових коефіцієнтів цих показників
тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми, для чого виділяється значний обсяг
матеріальних ресурсів.

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

«Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету», на
теперішній час має ризики суб’єктивного оцінювання НПП, та не в повній мірі формує мотиваційні орієнтири за
всіма сферами діяльності НПП щодо стимулювання покращення результатів професійної діяльності, об’єктивності і
достовірності інформації щодо результатів роботи викладачів, гласності та інше. Воно не в повній мірі враховує
баланс поєднання кількісних та якісних, абсолютних та відносних показників діяльності НПП. Рекомендація:
модернізувати систему морального та матеріального заохочення за результатами рейтингового оцінювання роботи
викладачів, передбачивши відповідні фінансові ресурси при формуванні бюджету університету на 2021 і наступні
роки (в обсягах, що регламентуються наявними фінансовими можливостями). 2. Потребує посилення викладання
вибіркових компонентів циклу професійної підготовки ОП, на прикладах діючих підприємств – лідерів
агроінженерної галузі. Рекомендація: залучення на постійній основі (зовнішнє сумісництво або погодинна оплати
праці) до проведення аудиторних занять, професійних тренінгів – професіоналів-практиків, в тому числі і
випускників університету минулих років, які очолюють або займають провідні посади у провідних підприємствах
галузі.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.2, 6.3 та 6.5. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 6.4 та 6.6, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і
їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 6 за рівнем В, з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертна група відзначає достатність використання спеціальних матеріально-технічних ресурсів для викладання
дисциплін професійної підготовки ОП, в лабораторіях обладнаних на основі договорів співпраці між ЗВО і
виробниками а саме: – «Лабораторія машиновикористання в переробних підприємствах» - дозволяє досліджувати
аеродинамічні властивості насіння основних с.-г. культур на базі сепараторів ТОВ НВП «Аеромех» та ПАТ
«Вібросепаратор»; – «Лабораторія машиновикористання в тваринництві» - дозволяє досліджувати процес роботи та
оптимальних режимів експлуатації доїльного обладнання ВАТ «Брацлав»; – «Технологічний центр KUHN» та
виставковий майданчик сучасної сільськогосподарської техніки обладнано на основі договору співпраці між ЗВО і
ТОВ «КУН-Україна» м. Київ; – «Лабораторія гідроприводу» - обладнана розрізними зразками гідравлічного
обладнання виробництва "Торговый дом "Гидросила" та обладнанням виробництва ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ
ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна»; – «Енергетичний модуль сонячних батарей» змонтовано силами
співробітників кафедри та за сприяння ПП «Клімарт» м. Житомир; – «Сучасна теплиця» обладнана: професійною
лінією для вирощування салатів та зелені; заливними розсувними столами зі спеціалізованими пластиковими
лотками; зрошувальним комп’ютеризованим міксером з сенсорним екраном; системою туманоутворення; системою
штучного освітлення рослин; системою зрошення. Експертною групою встановлено, що є достатньою
укомплектованість фаховими періодичними виданнями навчальних дисциплін ОП (налічується 14 найменувань),
але недостатньою є укомплектованість сучасними підручниками, навчальними посібниками та фаховою літературою
з окремих дисциплін, які видано в Україні та за кордоном. Відзначаючи достатність МТР, звертаємо увагу ЗВО на
побажання здобувачів, які надавали інтерв’ю, стосовно осучаснення технічних засобів, обладнання і ресурсів за ОП, і
пропонуємо активніше використовувати можливості роботодавців, зацікавлених у якості підготовки здобувачів на
сучасній техніці і новітньому обладнанні. Оцінювання достатності ресурсів здійснювалося ЕГ шляхом on-line
відвідування об’єктів інфраструктури ЗВО, а також ознайомленням з відео і фото матеріалами ОП
(https://www.youtube.com/watch?v=ZxwzZ9SvsDA&feature=emb_logo,
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%9C%D0%A2%D0%91-
%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%96%D0%BD3.pdf). Відзначено зміни в функціональних пріоритетах
бібліотеки, що пов’язано із активним впровадженням нових засобів обміну інформацією, створенням власних
інформаційних ресурсів, автоматизацією бібліотечних процесів, організацією доступу користувачів до електронних
баз даних (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). На час експертизи силабуси компонентів ОП наявні на сайті факультету
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet. Нарікань на санітарний стан приміщень і умов
проживання у гуртожитках ЗВО, здобувачами вищої освіти під час інтерв’ю, не висловлювалось.

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.

Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах освітньої програми. Зустрічі зі здобувачами та академічним персоналом підтвердили, що доступ до
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання і викладання за освітньою програмою, є
вільним і безоплатним.
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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.

Освітнє середовище на момент перевірки експертною групою є достатньо безпечним для життя і здоров’я та
задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти. ЗВО розважливо відноситься до наявності можливих
психічних впливів на здобувачів. Для соціально-психологічної профілактики негативних наслідків суспільних подій
у психіці та поведінці студентів відбувається «соціально-психологічний супровід». Публічну інформація з цього
питання подано у відповідному розділі сайту ЗВО (https://cutt.ly/ufYix9J). Під час on-line зустрічі із допоміжними
(сервісними) структурними підрозділами, відповідальною особою, зав. кафедри психології, пані Журавльовой Л.П.,
було презентовано форми і методи функціонування цієї служби, але також було зазначено, що випадки звернень до
неї від здобувачів ОП 208 Агроінженерія відсутні. Під час інтерв’ювання із лідерами студентського самоврядування
експертною групою з’ясовано, що ЗВО у своїй діяльності намагається задовольнити потреби та інтереси здобувачів,
що реалізовується шляхом прийняття рішень стосовно освітнього середовища, потреб та інтересів студентів, на
основі співпраці з органами студентського самоврядування. Нажаль, на час роботи експертів офіційний сайт ЗВО не
був наповнений матеріалами, що висвітлюють фактичні досягнення у цій сфері (http://znau.edu.ua/m-
students/studentske-samovryaduvannya/studentska-rada-zhnaeu). Соціальний та гуманітарний розвиток здобувачів
вищої освіти в ЗВО забезпечується структурами виховної, культурно-мистецької, оздоровчо-фізкультурної та
спортивної роботи в плановому порядку на кожний навчальний рік
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/скан%20Комплексний%20план.PDF Прикладом реалізації впливу
студентського середовища на формування способів, методів і форм викладання окремих дисциплін освітньої
програми 208 Агроінженерія на факультеті «Інженерії та енергетики» є позитивна інформація здобувачів вищої
освіти і представників органів студентського самоврядування про реакцію викладачів на їх звернення, щодо зміни
методу проведення занять на проблемне викладання окремих дисциплін. Здобувачі вищої освіти і лідери
студентського самоврядування протягом інтерв’ю з експертною групою, висловили побажання стосовно:
дооснащення сучасними сільськогосподарськими машинами МТБ факультету «Інженерії та енергетики», які можна
не тільки оглядати, але і досліджувати і випробовувати під час лабораторних і практичних занять; більшої
мобільності для студентів, в тому числі і за кордон, з метою ознайомлення з найкращими практиками інших ЗВО. У
цілому освітнє середовище у ЗВО є безпечним та дозволяє задовольняти інтереси і прагнення студентів.

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

В ході спілкування з учасниками освітнього процесу з’ясовано, що організаційна та соціальна підтримка для
здобувачів вищої освіти організована через деканат, органи студентського самоврядування, профспілковий комітет.
Створені групи в соціальних мережах для інформування за нагальними питаннями. Здійснюється консультаційна
підтримка, зокрема, через комунікації із викладачами кафедри, працівниками бібліотеки, студентським
самоврядуванням а також on-line ресурси університету. Інформаційна підтримка, наявна у доступі для
інформування здобувачів вищої освіти, забезпечується діючими сайтами Поліського НУ (http://znau.edu.ua), який
активно наповнюється після зміни назви ЗВО та факультету «Інженерії та енергетики»
(http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet). Здобувачі вищої освіти і представники органів
студентського самоврядування засвідчили задоволеність організаційною підтримкою освітнього процесу з боку ЗВО,
якістю індивідуальної взаємодії учасників освітнього процесу. За наслідками зустрічей можна констатувати
відсутність зауважень, нарікань, скарг або незадоволення щодо роботи допоміжних підрозділів ЗВО з питань
освітньої та організаційної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються на цій ОП. Єдиним проханням
здобувачів, яке було передано адміністрації ЗВО під час фінальної зустрічі з експертною групою, була зміна годин
прийому здобувачів деканатом факультету.

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

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту людей з особливими потребами, в університеті діє
«Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF) яке регулює
відповідні процедури та містить у собі рекомендації. Хоча таких студентів на факультеті «Інженерії та енергетики»
на наразі немає, ведеться робота щодо забезпечення безперешкодного доступу до навчальних корпусів, аудиторій та
іншої інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями (один з корпусів обладнано пандусом,
функціонують два ліфти та інше). Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (від
27.03.2019 року) особи з особливими освітніми потребами мають право перебувати на навчанні за індивідуальним
графіком. З порядком переведення і умовами навчання за індивідуальним графіком здобувачі вищої освіти
ознайомлюються на сайті університету (публічна інформація) та отримують необхідну інформацію в деканаті й
провідного юрисконсульта Поліського НУ. Для повного забезпечення прав на освіту осіб з особливими потребами,
які навчаються за ОП поза межами університету, передбачено дистанційні форми індивідуального навчання
відповідно до «Положення про дистанційне навчання в Житомирському НАЕУ» за допомогою освітньої
дистанційної платформи Moodle – http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf.
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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.

Політика університету відносно процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) сформована такими документами: щодо недопущення
жодної форми дискримінації та сексуальних домагань – «Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями у ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%
20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF), що встановлює для членів університетської спільноти
критерії дотримання етичних норм; щодо конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією – «Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20УО%20(Корупція).pdf), діє Комісія з оцінки
корупційних ризиків у діяльності Житомирського НАЕУ, у відповідності до «Положення про Комісію з оцінки
корупційних ризиків у діяльності ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%20261-
2019%20Комісія%20з%20оцінки%20корупційних%20ризиків%20(Положення).pdf), призначено уповноважену
особу з питань запобігання та виявлення корупції (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%20140-
2020%20УО.pdf), в університеті функціонує «скринька довіри». На зустрічах експертної групи з представниками
студентського самоврядування та представниками здобувачів вищої освіти ОП 208 Агроінженерія не було
повідомлено відносно випадків конфліктних ситуацій. Експертна група відзначає, що процедура вирішення
конфліктних ситуацій в достатній мірі формалізована, та є наперед визначеною для здобувачів вищої освіти, з числа
тих, що брали участь у on-line зустрічах.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Позитивна динаміка оснащення спеціалізованих лабораторій обладнаних на основі договорів співпраці між ЗВО і
виробниками, що забезпечують цикл дисциплін професійної підготовки і дозволяють проведення науково-дослідної
роботи магістрів ОП 208 Агроінженерія. 2. Університет забезпечує безкоштовний доступ до користування
інфраструктурою (Спортивне ядро, що включає спеціалізовані зали та майданчики, бібліотека, комп’ютерні класи,
інформаційні ресурси тощо).

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

1. Університет не має в наявності власної новітніх сільськогосподарських машин провідних світових і українських
виробників, що використовується в рамках реалізації ОП «Агроінженерія», а використовує у навчальному процесі
техніку, яка знаходиться в ЗВО на умовах відповідального зберігання, тільки як оглядові експонати, без можливості
її короткочасного використання для випробування і дослідження на дослідних полях Поліського НУ та одержання
відповідних здатностей за спеціальними (фаховими) компетентностями ОП. Рекомендуємо провести консультації з
роботодавцями, які передають сільськогосподарську техніку на відповідальне зберігання у ЗВО і переглянути умови
договорів, з метою її бережливого використання в освітньому процесі як діючі об’єкти. 2. З метою своєчасної реакції
на прохання студентів по організаційній підтримці освітнього процесу з боку структур ЗВО (підкритерій 7.4),
рекомендуємо проводити періодичне опитування здобувачів ОП щодо зручності і пропозицій по її удосконаленню
структурними підрозділами ЗВО. 3. Ґрунтуючись на побажаннях здобувачів вищої освіти і лідерів студентського
самоврядування під час інтерв’ю (підкритерій 7.3), рекомендуємо збільшити їхні можливості у реалізації програм
академічної мобільності, на які існує чималий запит від студентського середовища, в тому числі і за кордон, з метою
знайомства з найкращими практиками інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Спільним рішенням експертної групи прийнято, що ОП має значний рівень узгодженості із якісними
характеристиками за підкритеріями 7.1, 7.2, 7.5 та 7.6. До того ж, враховуючи вагому узгодженість за підкритеріями
7.3 та 7.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих
підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 за рівнем В, з
недоліками, що не є суттєвими.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО сформовано університетську політику щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП у «Положенні про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітніх програм у Житомирському
НАЕУ» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF), яке
введено в дію наказом ректора від 27.02.2020 року, №18 і “Положенні про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ”, нова редакція
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf). Експертною групою встановлено, що впродовж 2019-2020 років здійснювалися зміни в ОП у
зв’язку зі зміною нормативної бази та на підставі рекомендацій стейкхолдерів ОП, зміст прийнятих змін випливає із
порівняння тексту освітніх програм, які були затверджені у 2019 і 2020 роках (ОП 208 Агроінженерія 2019 -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Освітня%20програма%20208%20Агроінженерія%20магістр%2020
1 9 . p d f ; ОП 208 Агроінженерія 2020 -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE
%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%202020.pdf).

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.

Інтерв’ю проведені із здобувачами вищої освіти та лідерами студентського самоврядування щодо їхньої участі у
процесі перегляду ОП не надали конкретизованої інформації і фактів стосовно реалізації ними такого права
особами, з числа присутніх на зустрічах. З інформації і матеріалів повідомлених гарантом ОП встановлено, що на
розширеному засіданні випускової кафедри від 15.06.2020 року, на якому обговорювалися можливі зміни в освітніх
компонентах ОП, прийняли участь представників здобувачів, якими було внесено такі пропозиції: запровадження
для здобувачів ОП ширших можливостей суміщення навчального процесу та працевлаштування; збільшення
кількості відвідувань передових агропідприємств та виставок сучасної сільськогосподарської техніки. Але такі їхні
пропозиції, відображення у затвердженій ОП не знайшли. Також, здобувачі вищої освіти залучені до забезпечення
внутрішньої якості освіти шляхом періодичного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників через
анонімне анкетування, що проводить ЗВО. Встановлено підтримання зворотного зв’язку студентів з викладачами,
що забезпечують реалізацію ОП, стосовно викладання дисциплін навчального плану. Експертною групою
рекомендовано розширення наявних вибіркових дисциплін
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Каталог%20вибіркових%20дисциплін.pdf) для здобувачів вищої
освіти з метою реалізації їхнього права на формування індивідуальної траєкторії навчання.

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

На зустрічах зі стейкхолдерами було встановлено, що відбулися певні зміни в освітніх компонентах ОП, які було
обговорено, узгоджено і прийнято на розширеному засіданні випускової кафедри від 15.06.2020 року за участі
представників роботодавців СФГ «Надія», ТОВ «Константа-Комбікорм», ТОВ «Аграрний дім-Константа», СТОВ
«Старокотельнянське». Рекомендовано запровадження навчальної дисципліни «Механотронні системи техніки в
АПК», «Сервісне обслуговування машин та обладнання», обґрунтування строків виробничої практики, внесення до
навчального плану ОП дисципліни «Оцінка впливу на довкілля технічних систем». Роботодавці брали участь у
обговоренні освітньої програми «Агроінженерія» в рамках спільних публічних заходів ЗВО. При проведенні on-line
зустрічі з експертами представники роботодавців від WIX Filters, ПРАТ «Екотекстиль» і ТОВ «РДО України»
підтвердили, що ознайомлені стосовно своїх можливостей щодо внесення пропозицій з вдосконалення ОП, однак
такої потреби поки не виникало.

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

В зв'язку з відсутністю випускників за ОП 208 Агроінженерія (в грудні 2020 року відбудеться перший випуск),
практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо їх кар’єрного шляху поки що відсутня. ЗВО має власну
практику моніторингу кар’єрного шляху випускників інших ОП, якою опікуються кілька функціонуючих в
університеті підрозділів, що послабляє відповідальність стосовно здійснення збору та накопичення інформації про
випускників різних ОП, систематизації цієї інформації, формування бази даних щодо їх працевлаштування та
подальшого кар’єрного зростання. Далекоглядними є плани ЗВО щодо створення Асоціації випускників Поліського
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національного університету, метою якої є: консолідації можливостей її членів для задоволення та захисту їх
спільних інтересів; збереження, розвиток, сприяння зміцненню зв'язків випускників з Університетом та між собою,
а також сприяння розвитку науки і освіти, реалізації ОП; захист та підтримка авторитету ЗВО та інших спільних
інтересів членів Асоціації.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРОЄКТ%20положення%20про%20асоціацію%20випускників.pd
f) Проєкт положення про Асоціацію розміщено на сайті ЗВО для обговорення і внесення пропозицій
стейкхолдерами для його покращення.

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

Загальні питання організації системи забезпечення якості вищої освіти в університеті - моніторинг, вимірювання,
аналіз та оцінювання освітньої діяльності регламентуються «Положенням про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти в Житомирському НАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf). На думку експертів в ЗВО відбувається розвиток системи
забезпечення якості вищої освіти, що підтверджується створенням у 2020 році структурного підрозділу університету
– Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF). Інтерв’ю експертів із адміністративним персоналом, в якому відбулося спілкування з керівником
центру виявило розуміння задач, системність в підходах до їх реалізації, комунікабельність та наполегливе бажання
досягти найліпших результатів у формуванні показників якості освіти. Вивчення матеріалів поданих ЗВО,
спілкування із стейкхолдерами ОП впевнили експертну групу, що критерії, за якими відбувається перегляд освітніх
програм, в основному, формуються у результаті зворотного зв’язку з НПП і роботодавцями, а також внаслідок
прогнозування розвитку галузі та регіональних потреб. Недостатнім є обсяг і результати залучення здобувачів вищої
освіти до цієї важливої складової підвищення якості. В університеті проводиться опитування стейкхолдерів з метою
покращення освітнього процесу та якості освітньої програми (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/komunikatsiini-zviazky), але у відкритому інформаційному доступі відсутні результати таких опитувань.

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 «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня освіти акредитується вперше, тому зауваження та пропозиції
попередніх акредитацій відсутні, але на підставі інших акредитацій гарантом ОП на сайті кафедри процесів, машин і
обладнання в агроінженерії, на прохання експертної комісії, було розміщено таблицю в якій наведено реакція ЗВО
на зауваження і пропозиції попередніх акредитацій інших освітніх програм в університеті, котрі обговорювалися на
засіданнях вчених рад Поліського НУ, факультетів та кафедр залучених до їх реалізації
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7
%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%9E%D0%9F.pdf). З метою одержання зовнішньої оцінки
дієвості університетської системи забезпечення якості вищої освіти і надання фахових рекомендацій за для
покращення ОП, особливо стосовно програм які акредитуються вперше, бажано залучати зовнішніх аудиторів.

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

В ЗВО завершується формування культури якості, що сприяє розвитку ОП та освітньої діяльності за цією
програмою. Структурними підрозділами в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення
якості освіти є: – навчально-науковий центр (організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього
процесу; організація контролю за проведенням занять; проведення контролю за діяльністю кафедр)
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF ; – центр післядипломної освіти (якісна реалізація післядипломної освіти громадян: підвищення
кваліфікації, стажування, спеціалізація, підготовка та перепідготовка на основі стандартів вищої освіти відповідно
до ліцензованих обсягів за кожним видом освітньої діяльності та згідно з вимогами сучасних тенденцій розвитку
економіки) http://znau.edu.ua/en/tidings/institut-pislyadiplomnoji-osviti-ta-doradnitstva; – лабораторія комп’ютерних
технологій та телекомунікації (розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення позитивного
іміджу університету, оприлюднення публічної інформації стосовно діяльності ЗВО)
https://drive.google.com/file/d/1Z4ExFzlOwS5oM6Nr4C8KaHb4AJCcuacc/view?usp=sharing, www.ktims.znau.edu.ua.
Дистанційні зустрічі з лідерами органів студентського самоврядування і здобувачами вищої освіти підтвердили
зростаюче значення студентства як основного учасника освітнього процесу.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. Позитивною практикою є створення Асоціації випускників Поліського НУ, з метою сприяння зміцненню зв'язків
випускників з Університетом та між собою, моніторингу їхньої кар’єри. 2. Розвиток системи забезпечення якості
вищої освіти у реалізації ОП, починаючи з 2020 року демонструє динамічний характер, у порівнянні з досвідом
акредитаційних експертиз проведених в університеті наприкінці 2019 року.

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

На основі спілкування із стейкхолдерами ОП і матеріалами вільного доступу експертна група не виявила змістовних
і організаційних змін ОП внесених за побажаннями здобувачів. Рекомендуємо сформувати процес залучення
здобувачів вищої освіти до перегляду освітніх програм, таким чином, щоби мати позитивні приклади змін змісту і
механізмів реалізації ОП, як результат зворотного зв’язку зі студентами, на основі їхньої участі у процесі її розгляду.
2. В університеті моніторингом кар’єрного шляху випускників опікуються кілька підрозділів, що послабляє
відповідальність стосовно здійснення збору, накопичення та систематизації цієї інформації. Рекомендуємо створити
єдиний центр Поліського НУ що опікуватиметься питаннями працевлаштування і кар’єрного зростання
випускників.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 8.1, 8.3, 8.6 та 8.7. До того ж,
враховуючи виразну узгодженість за підкритеріями 8.2, 8.4 та 8.5, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність
фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою
загалом відповідають Критерію 8 за рівнем В, з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Моніторинг сайту ЗВО демонструє наявні розроблені положення, правила та процедури, що визначають правила та
процедури регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Вони є легкодоступними та переважно чіткими і зрозумілими. За результатами проведених
зустрічей експертна група з’ясувала, що встановлені процедури та правила дотримуються під час реалізації ОП
«Агроінженерія». Під час спілкування зі здобувачами та академічним персоналом було встановлено, що інформація
по кожній дисципліні (силабуси/робочі програми, методи та форми оцінювання і т.д.) розміщена в Moodle
(http://185.25.118.66/) та дозволяє здобувачам ознайомитися дисциплінами та результатами поточного оцінювання.

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.

Під час акредитації було встановлено, що за місяць до затвердження освітньої програми її проект було розміщено на
офіційному сайті ЗВО. При перегляді освітньої програми були враховані думки стейкхолдерів (https://u.to/-8wTGg).
Також на офіційному веб-сайті оприлюднено відгук-рецензія від стейкхолдерів на освітню програму 208
«Агроінженерія» (другий магістерський рівень) (http://u.to/-8wTGg). Після затвердження освітньої програми, вона з
підписом та печаткою була розміщена на офіційному веб-сайті Поліського національного університету
(http://u.to/R7gdGg).
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3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Подане у звіті про самооцінювання посилання на розміщення освітньої програми коректний, зміст освітньої
програми розміщений на сайті ЗВО відповідає наданому оригіналу. Інформація, подана у освітній програмі, є
достатньою для інформування стейкхолдерів та містить достовірні відомості щодо всіх її елементів у необхідному
обсязі та формі, що забезпечує інформування усіх зацікавлених сторін щодо умов та перспектив навчання за ОП
«Агроінженерія».

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Відмічено бажання університету до прозорості та відкритості.

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

На сайті ЗВО відсутнє публічне розміщення інформації від роботодавців та здобувачів вищої освіти щодо наданих
пропозицій із удосконалення освітньої програми, та їх урахування в прийнятих змінах ОП. Рекомендація:
Оприлюднювати таблицю із пропозиціями стейкхолдерів на сайті ЗВО після громадського обговорення проекту ОП.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Оскільки суттєвих недоліків за Критерієм 9 не було виявлено, а слабкі сторони, а саме, відсутність матеріалів, які б
підтверджували надання і включення в текст ОП рекомендацій з її удосконалення від стейкхолдерів, не є суттєвою,
експертна група прийняла спільне рішення оцінити відповідність Критерію 9 за рівнем В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Сторінка 22



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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

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.

Керівник експертної групи

Пастушенко Сергій Іванович

Члени експертної групи

Науменко Олександр Артемович

Шершенівська Анастасія Андріївна
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