
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37260 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

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 37260

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Cпеціальність 211 Ветеринарна медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Грушанська Наталія Геннадіївна, Побережець Віталій Леонідович,
Ільніцький Микола Григорович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.11.2020 р. – 18.11.2020 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%20Ветеринарна%20медицина_02.11.pdf

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

У ЗВО створено усі необхідні умови для якісної реалізації ОНП. Під час проведення акредитації нами було виявлено
ряд недоліків, які не є суттєвими (не впливають на якість освіти) і можуть бути виправленими у короткий термін.
Адміністрація ЗВО разом із викладацьким складом, що забезпечує реалізацію даної ОНП, погоджуються із даними
недоліками та мають реалістичний план їх вирішення у найближчий час.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами є те, що ЗВО має гарні практики преміювання НПП за підготовку cтатей, що включені до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, за підготовку і захист дисертацій, підготовку
статей, тощо. Сильною стороною є наявність розвинутої інфраструктури університету, яка доступна для
використання аспірантами, безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science, можливість безкоштовної перевірки наукових робіт на наявність академічного плагіату. Також позитивною
практикою є практично повне забезпечення аспірантів розхідними матеріалами для виконання наукових
досліджень в лабораторіях університету. Позитивною практикою є створення та функціонування громадської ради
роботодавців при ЖНАЕУ з підготовки фахівців ветеринарної медицини. Сильною стороною є відкритість та
доступнійсть до усієї інформації стосовно ОНП та її громадського обговорення. Факультет ветеринарної медицини,
на якому реалізовується ОНП, має висококваліфікований кадровий склад викладачів, які мають значні наукові
здобутки і достатній професійний досвід. Стандарти, процедури і політика дотримання академічної доброчесності
чіткі та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано вдосконалити наявну форму анкетування здобувачів, яка спрямована на збір інформації щодо рівня
задоволеності ОНП, а також конкретизувати в ній освітні компоненти, програмні результати і компетенції для
отримання більш повної і точної інформації, визначення задоволеності їх освітнім середовищем. Рекомендується і
надалі за ОНП провадити політику удосконалення формування індивідуальної траєкторії навчання здобувача та
оцінити програмні результати 08, 09, 10 на предмет їх необхідності або об‘єднання з іншими ПРН. Рекомендовано
включити для вступників в програму вступних випробувань з спеціальних дисциплін запитання з хірургії, та
фармакології. Слабкою стороною є те, що у ВНЗ: 1 раз на 2 роки проводиться перегляд освітніх компонентів
спрямованих на задоволення потреб аспірантів і роботодавців; крім анонімного є не анонімне опитування на
паперових анкетах. Рекомендовано: переглядати освітні компоненти спрямовані на задоволення потреб здобувачів і
роботодавців; проводити анонімне анкетування на паперових анкетах; наводити приклади академічної
недоброчесності, та відповідну реакцію на неї. Слабкою стороною є те, що у ЗВО несвоєчасно оновлюється список
рекомендованої літератури та окремих складових у робочих програмах; вкрай низька академічна мобільность у
здобувачів та викладачів. Рекомендовано редагувати робочу програму з «Акушерсько-хірургічної патології тварин»
з доповненням хірургічної складової. Слабкою стороною є те, що на сайті відсутнє оприлюднення чітких вимог щодо
форми звітності (презентації) аспірантів. Рекомендовано сприяти залученню роботодавців, професіоналів-
практиків, фахівців галузі до проведення аудиторних занять за ОНП на постійній основі. Впровадити систему
інформування та заохочення неформальної освіти викладачів і здобувачів вищої освіти, зокрема через різні освітні
платформи. Недоліком є те, що частина обладнання кафедральних лабораторій є застарівшим, а також не повірена
метрологічно. Недоліком ми вважаємо плату з аспірантів за проведення другої перевірки наукових робіт на
наявність академічного плагіату. Також недоліком є відсутність діючої служби психологічної підтримки здобувачів
та викладачів (рекомендуємо затвердити існуючий проект Положення про соціально-психологічну службу), а також
відсутність затверджених умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Структурувати подачу
інформації стосовно ОНП на веб сайті ЗВО. Інтегрувати інтерактивні методи навчання під час проведення
практичних занять. У подальшій діяльності з удосконалення ОНП приділити увагу дисциплінам професійного
спрямування у напряму і у відповідності сучасним науковим трендам у предметній області та інноваційним формам
самостійної роботи здобувачів. Оновити робочі програми дисциплін фахового спрямування з висвітленням усіх
розділів. Уніфікувати платформи для забезпечення дистанційного навчання або змішаної форми навчання.
Посилити роботу з наповнення бази дисциплін платформи Moodle.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Метою освітньо-наукової програми «Ветеринарна медицина», що затверджена у 2019 році,
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20Ветеринарна%20медицина.pdf) є забезпечити
підготовку висококваліфікованих фахівців галузі 21 «Ветеринарна медицина», здатних до продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем щодо діагностики, лікування та профілактики хвороб різної етіології, проведення
власних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення і
здійснення науково-педагогічної діяльності. Цілі навчання: переосмислення наявних теоретичних, методичних,
організаційних завдань; створення нових знань та продукування науково інноваційних ідей щодо ветеринарної
проблематики; проведення досліджень, результати яких мають новизну, теоретичне та практичне значення;
оволодіння методологією для здійснення науково-педагогічної діяльності; презентація набутих знань,
представлення ідей та проектів цільовій аудиторії в Україні та за її межами; ефективна, фахова командна робота в
мультикультурних колективах при дотриманні законодавчих та етичних норм. Основний фокус ОНП зосереджено
на підготовці фахівців спроможних розробляти ефективні, еколого-безпечні методики для вивчення морфологічних
змін органів тварин за умов інфекційних та інвазійних хвороб, акушерсько-хірургічних патологій тварин, під час
діагностики та профілактики захворювань різної етіології. Стратегія розвитку університету
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf) передбачає реалізацію місії Поліського
національного університету, що полягає у генерації нових знань, інноваційних ідей та створенні еколого-безпечних
технологій; підготовці професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та
підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.
Реалізація місії та Стратегії ЗВО в ОНП «Ветеринарна медицина» відображається в спроможності докторів філософії
генерувати нові глибокі знання у галузі ветеринарна медицина, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність,
на високому рівні розв’язувати практичні проблеми забезпечення здоров‘я тварин та надавати свої пропозиції. ОНП
«Ветеринарна медицина» є складовою стратегії ЗВО. Під час зустрічі експертної групи з керівництвом і
менеджментом ЗВО було підтверджено, що цілі ОНП «Ветеринарна медицина» корелюють зі Стратегією розвитку
університету. Мета ОНП «Ветеринарна медицина», що затверджена в 2016 році,
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/1.%20ОНП%20-
PhD_ВЕТЕРИНАРНА%20МЕДИЦИНА_%202016-2017рр.pdf) під час перегляду в 2017, 2018 і 2019 роках
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/2.%20ОНП%20-
P h D _ В Е Т Е Р И Н А Р Н А % 2 0 М Е Д И Ц И Н А _ % 2 0 % 2 0 2 0 1 7 - 2 0 1 8 р р . p d f ; http://
znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/3.%20ОНП%20-
%20PhD_ВЕТЕРИНАРНА%20МЕДИЦИНА_%202018-2019рр.pdf) не змінювалась і повністю відповідає заявленій
галузі знань – 211 «Ветеринарна медицина».

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

У відомостях про самооцінювання, ЗВО була надана інформація, яка стосувалася залучення стейкґолдерів до
процедур перегляду ОНП «Ветеринарна медицина». Інформацію було підтверджено під час дистанційної
акредитації: відповідь ЗВО на запит експертів (Протокол №8 розширеного засідання кафедри анатомії і гістології
від 14.05.2019, Протокол №3 засідання Громадської ради роботодавців ЖНАЕУ від 11.04.2019); зустріч експертів зі
стейкґолдерами. Під час проведення акредитаційної експертизи ЗВО були надані валідні підтвердження (зустрічі з
роботодавцями, академічним персоналом, здобувачами вищої освіти) залучення стейкґолдерів до обговорення ОНП
«Ветеринарна медицина» у 2016 році та врахування їх інтересів під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП (відповідь на запит експертів - Протокол №2 засідання Громадської ради роботодавців
ЖНАЕУ від 15.03.2016 р.). Залучення здобувачів вищої освіти під час перегляду ОНП підтверджено результатами
анкетування, проведеного ЗВО в 2019 році (відповідь на запит експертів http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-
10/naukovo-innovatsiina-diialnist). Проаналізувавши анкети здобувачів, ЕГ встановлено недоліки в формулюванні
питань, а саме недостатню конкретизацію щодо освітніх компонентів, програмних результатів і цілей програми.
Факт анкетування роботодавців під час проектування і перегляду програми ЗВО не представлено і експертною
групою під час спілкування з роботодавцями і випускниками не встановлено.

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.

Розвиток сфери наукових досліджень, а також функціонування міжнародних компаній з відповідними
дослідницькими структурами на ринку виробництва продукції тваринництва, розвиток бізнесу з обслуговування
тварин-компаньйонів, впровадження концепції «Єдине здоров‘я» в Україні зумовлюють значний попит на
висококваліфікованих науковців галузі ветеринарна медицина. Цілі ОНП передбачають формування науково-
професійних компетентностей, необхідних для фахівця ветеринарної медицини, а програмні результати навчання
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сприяють оволодінню сучасними передовими концептуальним та методологічними знаннями у виконанні науково-
дослідницької та/або професійної діяльності та на межі предметних галузей знань. Функціонування ОНП відповідає
місії, функції та Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року
(https://zt.gov.ua/images/Proekt/29s/dod29_st_rozv2027.pdf). Формування цілей об’єктивно передбачає врахування
галузевого та регіонального контекстів з огляду на інтереси стейкґолдерів, переважно регіонального рівня. Особлива
увага надається розвитку органічного виробництва, складовою якого є бджільництво, а також розвитку ринку з
обслуговування свійських тварин. Регіональний та галузевий контекст враховано у таких спеціальних
компетентностях, як здатність виявляти і вирішувати проблеми у сфері ветеринарної медицини, робити наукові
узагальнення стосовно актуальних питань ветеринарного благополуччя підприємств галузі та агропромислового
комплексу в цілому. Також контекст враховано в програмних результатах навчання: вміти обирати та
використовувати сучасні морфофункціональні, молекулярно-біологічні методи, акушерсько-гінекологічні
маніпуляції для ефективного проведення діагностичних досліджень біологічних матеріалів, відібраних від тварин в
нормі та при патологіях; оцінювати ступінь поширення, прояв та перебіг інфекційних та інвазійних хвороб серед
тварин різних видів. Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП «Ветеринарна
медицина» у 2016 році ЗВО був здійснений аналіз аналогічних освітньо-наукових програм НУБіП України, БНАУ,
ОДАУ, ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького, ПДАА. На набуття філософських компетентностей наведені вище університети
пропонують 4 кредити, мовних компетентностей 6-7 кредитів, універсальних навичок дослідника від 3 до 7 кредитів.
В ПНУ на відповідні освітні компоненти відводиться також від 3 до 6 кредитів. Загальна кількість кредитів
навчального плану варіює: 32 кредити у ЛНУВМ БТ ім. С.З. Гжицького, 60 кредитів в ПДАА, по 40 кредитів у НУБіП
і БНАУ. Вивчення досвіду іноземних ЗВО не пов’язане із прямим використанням окремих модулів та їх навчальних
програм. В Поморському університеті тематику освітніх компонентів визначає сенат університету і певні складові не
прив’язані до годин, балів чи кредитів ЕКТС, що утруднює використання програм для викладання.

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.

Освітній стандарт за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина відсутній.
Закладом вищої освіти розроблено ОНП, програмні результати навчання (РН01 – РН15) якої відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для даного кваліфікаційного рівня (таблиця 3 додатку до відомостей про
самооцінювання). Освітній стандарт за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальності 211 Ветеринарна
медицина відсутній. Закладом вищої освіти розроблено ОНП, програмні результати навчання (РН01 – РН15) якої
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для даного кваліфікаційного рівня (таблиця 3 додатку до
відомостей про самооцінювання). Концептуальним і методологічним знанням, що здобувач отримує в процесі
філософського осмислення сучасних тенденцій та напрямів розвитку галузі ветеринарної медицини відповідають
ПРН 01, 02; професійним судженням щодо філософсько-психологічних проблем, методів побудови
експериментальних моделей, морфогенезу органів тварин, моніторингу та профілактики заразних хвороб - ПРН 03;
концептуальним занням під час знайомства та опрацьовування загальнонаукових чи фахових методів і процедур
аналізу, придатних для опису та ідентифікації об’єктів досліджень - ПРН 04; спеціалізованим умінням (навичкам),
необхідним для розв’язання професійних, наукових проблем та питань інноваційної діяльності під час застосування
сучасних методів для діагностичних досліджень біоматеріалів, відібраних від здорових і хворих тварин – ПРН
06,07,10; умінням обирати, випробовувати та модифікувати оптимальні схеми для здійснення лікувально-
профілактичних заходів – ПРН 08; умінням оцінювати ступінь поширення і перебігу інфекційних та інвазійних
хвороб серед тварин різних видів ПРН 09;� умінням і навичкам вільного спілкування з питань сфери наукових та
експертних знань і взаємодії при потраплянні в колективи різних типів, складених з фахівців та нефахівців, в
Україні та за кордоном – ПРН 11, 12; демонстрації високого ступеню самостійності та професійної доброчесності в
ході виконання поставлених завдань та взятих обов’язків – ПРН 13, в інтерпретації фактів та прогнозуванні
наслідків власної роботи - ПРН 14 під час обов’язкового дотримання законодавчих та етичних норм, в тому числі, і
стосовно авторського права – ПРН 15.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та Стратегії Поліського національного університету.
Програмні результати навчання відповідають програмним результатам 9-го рівня Національної рамки кваліфікацій.
До складу розробників ОНП входить гарант програми. Під час формування ОНП цілі освітньої програми та
програмні результати навчання визначалися з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту. Було враховано досвід п’яти споріднених вітчизняних і двох міжнародних
програм. Також було враховано позиції зацікавлених сторін (здобувачів вищої освіти, роботодавців).

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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Недоліками за критерієм 1 є процедура опитування (анкетування) стейкґолдерів під час проектування і перегляду
ОНП щодо цілей, програмних результатів і освітніх компонентів, що виражається у відсутності в анкетах питань
щодо конкретних цілей, освітніх компонентів і програмних результатів навчання. Анкетування застосовується
виключно для здобувачів ВО. Рекомендовано: 1) вдосконалити наявну форму анкети, яка спрямована на збір
інформації щодо рівня задоволеності ОНП тільки здобувачами, а також конкретизувати в ній цілі, освітні
компоненти і програмні результати для отримання більш повної і точної інформації; 2) розробити вузько
направлені анкети окремо для здобувачів, випускників і роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Рівень відповідності Критерію 1, обґрунтовується тим, що загалом ОНП відповідає місії і стратегії ЗВО, під час її
проектування були враховані галузевий та регіональний контекст, інтереси зацікавлених сторін (здобувачі,
роботодавці), а також тенденції ринку праці. В той же час, до недоліків критерію, що не є суттєвими, варто віднести
відсутність (під час перегляду ОНП) в анкетах для здобувачів вищої освіти питань, які конкретизують цілі,
програмні результати і освітні компоненти. Ц е знижує значимість або формалізує анкетування для врахування
інтересів, позицій і потреб зацікавлених сторін за конкретною ОНП. Анкетування як інструмент для визначення
позицій і потреб зацікавлених сторін застосовується виключно для здобувачів ВО. Зазначені факти дозволяють
зробити висновок про загальну відповідність критерію 1 з наявністю недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Термін навчання за освітньо-науковою програмою становить чотири роки. Обсяг освітньої складової ОНП 2016 р. і
2019 р. складає 40 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам частини 6, статті 5 Закону України «Про вищу освіту» (30-
60 кредитів ЄКТС). В ОНП за 2016 рік відсутні розділи, які дозволяють оцінити обсяг окремих освітніх компонентів.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/1.%20ОНП%20-
PhD_ВЕТЕРИНАРНА%20МЕДИЦИНА_%202016-2017рр.pdf). В ОНП за 2019 рік ОК становлять 3-6 кредитів ЄКТС,
ВП «Викладацька практика» 4 кредити ЄКТС. Під час аналізу ОНП 2020 року встановлено, що обсяг освітньої
складової ОНП збільшився до 60 кредитів ЄКТС, а обсяг окремих ОК складає 4-6 кредитів ЄКТС
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/1.%20ОНП%20-
PhD_ВЕТЕРИНАРНА%20МЕДИЦИНА_%202016-2017рр.pdf
znau.edu.ua/images/public_document/2020/Проєкт%20ОНП%202020.pdf). ОНП 2019 р. та ОНП 2020 р. відповідають
пунктові 27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук»,
затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р. зі змінами від 03.04.2019, оскільки містять 4 складових, що
забезпечують глибинні знання зі спеціальності, філософські і мовні компетенції та універсальні навички дослідника,
відповідно Національній рамці кваліфікацій. 1. Обсяг ОК, що забезпечують здобуття глибинних знань зі
спеціальності, у ОНП 2019 р. року складає 19 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 25 кредитів ЄКТС. 2. Обсяг ОК, що
спрямовані на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, у ОНП 2019 р. року складає 8
кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 8 кредитів ЄКТС. 3. Обсяг ОК, які забезпечують набуття універсальних навичок
дослідника, у ОНП 2019 р. року складає 17 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 30 кредитів ЄКТС. 4. Обсяг ОК, що
спрямовані на здобуття мовних компетентностей, у ОНП 2019 р. року складає 6 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 6
кредитів ЄКТС.

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.

При ознайомленні з ОНП «Ветеринарна медицина», затвердженої у 2016 році, експертною групою була відмічена
відсутність таких змістовних блоків як «Структурно-логічна схема ОНП», «Перелік компонентів ОНП», «Форма
атестації здобувачів», «Вимоги до СВЗЯВО», а також матриці відповідності освітніх компонентів програмним
результатам та компетентностям. Проте при перегляді ОНП «Ветеринарна медицина» у 2019 році робочою групою
були усунуті ці недоліки. Оновлена ОНП являється структурованою і містить всі необхідні позиції та визначення
(загальна інформація, мета, характеристика тощо). Структурно-логічна схема побудовано ступенево за семестрами,
де ОК логічно підпорядковані стосовно тих ОК, що є передумовою для вивчення інших. Кожна окрема ОК
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забезпечує від 3 до 7 ПРН. Згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідним
компонентам ОНП «Ветеринарна медицина» 2019 і 2020 року, обов’язкові ОК у сукупності дозволяють досягти
заявлених ПРН, окрім ПРН 08, 09, 10. Експертна група зазначає, що ПРН 08,09 і 10 забезпечують набуття
глибинних знань зі спеціальності, проте ПРН 03, 06 і 07 також забезпечують набуття глибинних знань зі
спеціальності однакового або спорідненого напряму. Для визначення цих програмних результатів розробники
використали слова-синоніми та слова, що несуть споріднене смислове навантаження. Тому, на думку експертної
групи ПРН 08, 09 і 10 є дублюючими і можуть бути вилучені з переліку ПРН розглянутої ОНП або об’єднані з
іншими. Досягнення ПРН 08, 09 і 10 забезпечують вибіркові дисципліни.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» з галузі знань – 21
«Ветеринарна медицина». Теоретичний зміст предметної області – вивчення сучасних наукових принципів
функціонування тваринництва та птахівництва, виконання комплексних експериментів із застосуванням
різноманітних методів досліджень. Об’єктом професійної діяльності здобувача третього (доктор філософії) рівня
вищої освіти є дослідження та удосконалення методів та методик, що використовуються при виникненні, діагностиці
та профілактиці інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин. Освітні компоненти «Морфологічні зміни
органів сільськогосподарських тварин при патології », «Крайова епізоотологія та профілактика хвороб тварин»,
«Новітні методи діагностики паразитарних хвороб сільськогосподарських тварин », «Небезпечні хвороби тварин»,
«Акушерсько-хірургічна патологія тварин», «Гістологічна техніка та мікроскопічні методи дослідження»
забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності 211- Ветеринарна медицина; вивчення дисциплін
«Педагогіка і психологія вищої школи», «Філософія науки» дозволяє оволодіти загальнонауковими
(філософськими) компетентностями; освітні компоненти «Статистичні методи досліджень у ветеринарії»,
«Моделювання систем», «Викладацька практика» спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника;
дисципліна «Фахова іноземна мова» забезпечує здобуття мовних компетентностей.

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

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у ЗВО регламентується документами:«Положення
про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (п. 2.2) (http://znau.edu.ua/m-universitet/mpublichnainformatsiya);
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії тадоктора наук від
28.08.2019 р. (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura). Під час зустрічі зі здобувачами була
підтверджена інформація про виконання процедури вибору дисциплін. Проаналізувавши ОНП «Ветеринарна
медицина» 2019 року і НП 2019 року, а також у результаті спілкування зі стекґолдерами було встановлено, що
здобувачі 2019 року реалізували свою можливість обирати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від
загального обсягу ОНП (п. 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», п. 26 Порядку підготовки
здобувачів вищої освітиступеня доктора філософії та доктора наук, затверджений Постановою КМУ № 261 від
23.03.2016 р.), обсягом 14 кредитів. Проте, дисципліна «Статистичні методи досліджень у ветеринарії»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/РОБ.ПРОГРАМА.СТАТИСТИЧНІ.МЕТОДИ.pdf ), яка
забезпечує набуття універсальних навичок дослідника з урахуванням особливостей спеціальності, була обрана не
всіма здобувачами, а лише двома з п’яти (відповідь на запит 26). Згідно НП 2020 року індивідуальна траєкторія
навчання повною мірою реалізується через індивідуальний навчальний план та відповідає вимогам чинного
законодавства. У ОНП 2020 р. кількість та різноманітність дисциплін, запропонованих для вибору здобувачем,
збільшилась, з’явилась можливість обрати освітню компоненту з каталогу університету, а статистичні методи
досліджень і компетенції з написання кваліфікаційної роботи реалізуються в освітніх компонентах з блоку
обов‘язкових («Організація та презентація наукових досліджень» ОК4). Дисципліна «Статистичні методи
досліджень у ветеринарії» вилучена із переліку освітніх компонент.

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

Процедура практичної підготовки здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про викладацьку практику
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-
tadoktorantura). Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом ОНП «Викладацька
практика» (4 кредити). Експертній групі також було надано для ознайомлення витяги з протоколу засідання
кафедри про заслуховування звітів здобувачів вищої освіти (відповідь на запит 41). Метою практики є оволодіння
здобувачами вищої освіти сучасних методів та форм організації освітнього процесу у ЗВО. Практика забезпечує
здобувачам можливість опанування навчально-виховного процесу у вищій школі, важливості науково-методичної
роботи щодо забезпечення навчального процесу, методів організації навчальної діяльності студентів. Базою
викладацької практики для здобувачів вищої освіти є Поліський національний університет (ЖНАЕУ). У ЗВО до
керівництва викладацькою практикою здобувачів залучаються досвідчені НПП. Проходження здобувачами вищої
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освіти викладацької практики забезпечує отримання досвіду педагогічної діяльності. Крім того практична
підготовка здійснюється під час виконання наукової складової, а саме проведення експериментально-дослідницької
та науково-організаційної діяльності у галузі ветеринарна медицина. Під час акредитаційної експертизи
керівництвом і менеджментом ЗВО зазначено, що рівень підготовки за ОНП являється достатнім, щоб і надалі
працевлаштовувати випускників та здобувачів у Поліському національному університеті, а здобувачами, у свою
чергу, було висловлено бажання продовжувати працювати у сприятливій для них атмосфері ЗВО.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) у ЗВО здійснюється у результаті реалізації
насамперед освітніх компонент ОНП («Фахова іноземна мова», «Моделювання систем», «Педагогіка і психологія
вищої школи» та «Викладацька практика»), а також науково-дослідницьких, організаційних, соціально-
спрямованих активностей. Набуттю soft skills здобувачами за ОНП «Ветеринарна медицина» сприяють форми та
методи навчання: управлінські та комунікативні навички (експериментальна частина роботи); адаптивність,
розвиток навичок ділової комунікації, вдосконалення аналітичних здібностей (участь у науково-практичних
конференціях, тренінгах, семінарах форумах, виставках, майстер-класах); критичне мислення (захист звіту з
викладацької практики, захист дисертаційної роботи); здатність навчатися протягом усього життя (самоосвіта,
завдання з пошуку інформації, реферати, наукові доповіді); креативне мислення (моделювання, ділові ігри, кейси);
здатність до оперативного мислення і включення у командну роботу, культура комунікації, навички участі у дискусії
(метод мозкового штурму, виступи на конференціях, звіти аспірантів, викладацька практика, прийом хворих
пацієнтів в умовах клініки ветеринарної медицини).

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

З огляду на відсутність професійного стандарту зміст ОНП «Ветеринарна медицина» спрямовано на формування
компетентностей та результатів навчання згідно вимог 9 рівня Національної рамки класифікацій.

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.

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) у ЗВО регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ, п. 3.12.3 (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), Положенням про
порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
(http://znau.edu.ua/mnauka/aspirantura-ta-doktorantura). Навчальний час, відведений для самостійної роботи
аспіранта, регламентується навчальним планом, індивідуальним навчальним планом та графіком освітнього
процесу і становить: для денної форми навчання 60–65 % загального обсягу навчального часу аспіранта, відведеного
для вивчення конкретної дисципліни, що в свою чергу становить не більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального
часу. У структурі аудиторних годин НП 2019 року 120 годин 31 % припадає на лекції, а більш ніж половина 262
години – на лабораторні та практичні заняття (69 %). Така структура відображає практичне спрямування ОНП та
індивідуалізацію освітньої траєкторії. Підчас спілкування з фокус-групою здобувачів виявлено рівномірне
навантаження, що забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання, а також відсутність скарг на
надмірне аудиторне навантаження та нестачу часу на самостійну роботу.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за дуальною формою освіти не
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів ОНП «Ветеринарна медицина» відповідає вимогам
законодавства. Зміст ОНП має чітку структуру, обумовлену структурно-логічною схемою. Зміст ОНП дає змогу
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досягти заявлених цілей і результатів навчання. ОНП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти. ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). Здобувачі реалізують
своє право на вільний вибір дисциплін в достатньому обсязі.

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

Недоліками за критерієм 2 є наявність в переліку дисциплін за вибором компонент, що дублюють обов’язкові
компоненти (дисципліна за вибором «Статистичні методи досліджень у ветеринарії»). Дисципліна забезпечує
набуття універсальних навичок дослідника з урахуванням особливостей спеціальності. Дисципліна була обрана
меншістю здобувачів 2019 року набору. Після перегляду ОНП у 2020 році, вилучена з переліку освітніх компонент.
Також експертна група зазначає наявність дублюючих компонент у програмних результатах навчання. ПРН 08,09 і
1 0 і одночасно ПРН 03, 06 і 07 забезпечують набуття глибинних знань зі спеціальності за однаковим або
спорідненим напрямом. Окрім того, набуття ПРН 08, 09, 10 забезпечується дисциплінами за вибором.
Рекомендовано: 1) продовжувати провадження політики з удосконалення формування індивідуальної траєкторії
навчання здобувача і чітко дотримуватись вимог чинного законодавства; 2) переоцінити програмні результати 08,
09, 10 на предмет їх необхідності або об‘єднання з іншими ПРН.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Ветеринарна медицина» характеризується достатнім рівнем узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 2.1,2.3, 2.5, 2.6, 2.8, проте мала невідповідності за підкритеріями 2.2 і 2.4 під час затвердження ОНП у
2016-2019 роках (дисципліна за вибором «Статистичні методи дослідження у ветеринарії» була вилучена під час
перегляду ОНП у 2020 році, а ПРН 08, 09, 10, набуття яких забезпечують вибіркові дисципліни, можливо вилучити
або об’єднати з іншими). Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги
окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, а також ступеню впливу недоліків на можливість
формування індивідуальної освітньої траєкторії, реалізації права здобувачів на вибір навчальних дисциплін, можна
зробити висновок щодо достатньої відповідності ОНП «Ветеринарна медицина» Критерію 2 з наявністю недоліків,
що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання на ОНП зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» в Поліському НУ в 2020 р. є
чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, та знаходяться у відкритому доступі на офіційному
сайті університету у вкладці «Аспірантура». Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсним
міжнародним сертифікатом (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English
Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20на%20навчання%20до%20аспірант
ури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖНАЕУ%20в%20%202020%20р..pdf). До аспірантури на конкурсній
основі приймаються особи які здобули освітній рівень магістра (спеціаліста), що підтверджується рейтинговим
списком вступників в 2020 році
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Рейтинговий%20список%20вступників%20та%20рекомендації%2
0щодо%20зарахування%20в%20аспірантуру%20у%202020%20році.pfd). При інтервʼюванні аспіранти підтвердили,
що процедура вступу в ВНЗ є прозорою, зрозумілою, та доступною. Також є змістовний звʼязок між науковими
інтересами майбутніх аспірантів та потенційними науковими керівниками. Так, здобувач 2 року навчання Лахман
Анастасія – до вступу в аспірантуру займалась науковою діяльністю на кафедрі епізоотології та вступила потім до
аспірантури (керівник професор Галатюк О.Е): 1. Романишина Т.О., Бегас В.Л., Лахман А. Р. Особливості
епізоотології та патогенезу за африканської чуми свиней / Актуальні питання, новітні здобутки та перспективи
розвитку гігієни і експертизи харчових продуктів та судової ветеринарної медицини: матеріали науково-практичної
і навчально-методичної конференції приуроченої до 140-річчя з дня народження вченого ветсанексперта ХДЗВА,
професора Петрова Олексія Михайловича (Харків, 14-15 вересня 2017 року). Підбір наукового напрямку та теми
дисертаційної роботи аспіранта Рудіка Олександра (вступ 2017р.) залежав від його роботи на виробництві з
перепелами і їх паразитарною хворобою (еймеріоз). Після спілкування з професором Довгієм Ю.Ю. він звернувся до
останнього бути його науковим керівником.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої ОНП. Програми вступних
фахових випробувань оприлюднено (закладка сайту «Аспірантура»(
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20випробувань%20в%20аспірантуру%20211%20Ветери
нарна%20медицина%20(2020%20р).pdf). Вступники складають вступні іспити з іноземної мови (англійська,
німецька,) та іспиту з спеціальних клінічних дисциплін. Програма вступного іспиту з спеціальності включає в себе
такі розділи як: акушерство, гінекологія, біотехнологія відтворення та основи андрології, лабораторна діагностика
паразитонозі тварин, епізоотологія та інфекційні хвороби тварин та птиці, діагностика і терапія тварин. Однак в
програмі випробувань відсутні запитання з таких дисциплін, як хірургія та фармакологія. Слід зазначити, що
програма вступних випробувань для вступників з іноземної мови не передбачає інших мов крім англійської та
німецької.

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.

Визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО регламентуються документами: "Положення про
організацію освітнього процесу в Поліському НУ", " Положення про порядок перезарахування результатів навчання
у Житомирському НАУ "(
httр://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF). Визнання результатів навчання іншого ЗВО здійснюється з використанням європейської системи
трансферу та накопичення кредитів ECTS або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків. Під час
зустрічі з’ясовано, що здобувачі ознайомлені з правилами визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО
України, в тому числі і зарубіжних під час академічної мобільності. З їх слів, ці правила є зрозумілими та чіткими.
Разом з тим, за відповідний період навчання, такої мобільності у здобувачів майже не було за виключенням
стажування у Польші аспіранта Рудіка О.В. з 12.10 по 20.11.2020р.).

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.

У Поліському НУ питання визнання результатів навчання, отриманих під час неформальної освіти регулюється
"Положення про порядок в и з н а н н я результатів навчання отриманих у неформальній освіті"
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). Під час інтерв’ювання здобувачів з’ясовано, що вони проінформовані про неформальну освіту та її
можливості, однак випадків академічної мобільності за період навчання ні у кого не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильною стороною є Правила вступу, які є зрозумілими, чіткими для всіх учасників ОНП в тому числі, і правила
визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті, та під час академічної мобільності. Також
позитивною практикою є змістовний звʼязок між науковими інтересами майбутніх аспірантів та потенційними
науковими керівниками. Вся інформація та посилання коректні.

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

Слабкою стороною є відсутність в програмі вступних випробувань з спеціальних дисциплін запитань з хірургії, та
фармакології, оскільки це не дає можливості всебічно оцінити глибину знань у вступників з клінічних дисциплін .
Рекомендовано включити для вступників в програму вступних випробувань з спеціальних дисциплін запитання з
хірургії, та фармакології. Програму вступних випробувань з іноземної мови розширити французькою чи іншою
мовою поряд з англійською, та німецькою.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Обґрунтування: інформацію подано повно та коректно, необхідні посилання відкриваються. Зазначені недоліки (
відсутність в програмах вступних випробувань запитань з хірургії, та фармакології, розширення програми вступних
випробувань з іноземної мови ) є несуттєвими і можуть бути швидко усунуті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання за цією освітньо-науковою програмою визначаються : "Положення про організацію
освітнього процесу в Житомирському НАУ"(
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf) ;" Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук"( Редакція від 28.08.2019 р. в Поліському НУ (Організація, проведення та контроль освітнього процесу
на третьому (освітньо-науковому) рівні (стор.17) :
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20підготовку%20доктора%20філософії%20-
на%20сайт.pdf). Позитивною практикою є оновлення змісту дисциплін з урахуванням наукових досягнень та
сучасних практик в галузі вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, наявність та доступність літературних джерел,
наявність доступної матеріально-технічної бази ПНУ так і інших закладів (вітчизняні та закордонні лабораторії (1
аспірантка), навчальні заклади). Форми та методи навчання, які використовуються викладачами на ОНП сприяють
досягненню цілей та програмних результатів. Основними видами навчання є лекції, практичні заняття та
консультації. Самостійно здобувачі опановують роботу в бібліотеках наукових закладів, та користуються Інтернет-
ресурсами. В умовах карантину (червона зона тривалий час) в університеті використовується дистанційне навчання
на хмарній платформі ZOOM та Moodl. Форми та методи навчання, які використовуються аспірантами, викладачами
ОНП сприяють досягненню цілей та програмних результатів ОНП і відповідають програмному забезпеченню
закладу, що підтверджується готовністю аспірантів до проведення захисту своїх наукових праць. Форми і методи
навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу і принципам академічної свободи – є вільний вибір
здобувачами та викладачами методів навчання. Підтвердженням цього є опитування аспірантів шляхом
анкетування (1р/рік не анонімно , і 3 р/рік, анонімно) щодо якості ОНП. Однак при зустрічі з аспірантами було
висловлене побажання щодо проведення академічної мобільності і навчання в зарубіжних ВНЗ. Дотримання
академічної свободи підтверджується і вільним вибором аспірантами тем на напрямків досліджень, а викладачами
– впроваджуючого матеріалу у систему навчального процесу. В ВНЗ застосовується процедура для перевірки
друкованих матеріалів - тез, статей, та дисертаційних робіт аспірантів та їх керівників. ( "Положення про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ"
(httр://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf). Однак при зустрічах фокус-
груп результати такої перевірки зводилися до відсутності порушень. Інформація про освітні компоненти програми є
зрозумілою та доступною.

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).

Здобувачам ОНП своєчасно надаються анотації, які наповнені інформацією щодо цілей та змісту, програмних
результатів навчання, форми навчання, з акцентуванням уваги про дослідницьку діяльність вже на першому занятті
навчання (httр://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag ;
httр://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ветфак/РОБ.ПРОГРАМА.ІНОЗЕМНА.pdf). Освітня програма
дозволяє досягти результатів навчання, визначених у ОНП за спеціальністю 211(
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20Ветеринарна%20медицина.pdf), проте рекомендовано
внести корективи до робочих програм навчальних дисциплін "Акушерсько-хірургічна патологія тварин" та
"Філософія науки та іновацій". А саме: уточнити назви тем, оскільки для теоретичного курсу, (лабораторних)
практичних занять для аспірантів вказані деякі ідентичні теми; внести у список літературних джерел публікації
новіші за 2010-2012рр; додати запитання для контролю. На офіційній сторінці ЗВО розміщена інформація щодо
цілей, змісту та очікуваних результатів ОП, а також робочі програми навчальних дисциплін.
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3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Навчання в аспірантурі безпосередньо поєднується із науковою роботою відповідно до рівня вищої освіти,
спеціальності та цілей, що висвітлено у кожній робочій програмі навчальної дисципліни
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag) та підтверджено здобувачами і НПП ПНУ.
Навчальний план складено з урахуванням виконання плану наукових досліджень. Так, на 1-2 році навчання
здобувачі накопичують фахові знання, уміння та навички необхідні для проведення власних експериментів, щодо
своїх дисертаційних робіт. На 3-4 році – активно суміщають дослідницьку роботу з підготовкою своїх розділів
дисертацій. Всі аспіранти приймають участь в реалізації наукової тематики своїх кафедр, а результати своїх
досліджень доповідають на науково-практичних конференціях.( документи "Наукова діяльність кафедр..." долучені
до справи ("Запити та відповіді" запит 21). Кожен здобувач наукового ступеня має можливість отримати
консультацію не тільки у наукових керівників, а й у відповідних фахівців за своєю тематикою з вузів-партнерів, що
підтверджують результати анкетування та зустрічей фокус-груп з аспірантами, та їх керівниками. Слід зазначити, що
в зарубіжних наукових конференціях, пов’язаних з відрядженням, аспіранти недостатньо приймають участь.

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

Педагогічні, науково-педагогічні оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі шляхом участі у вітчизняних та міжнародних конференціях, участь у міжнародних проектах,
наявністю публікацій у Web of Science, Scopus, фахових вісниках (документи - Список наукових публікацій у
цитованих виданнях за 5 р., долучені до справи ("Запити та відповіді"), запит 20 ). Науково- методична комісія не
менше 1 разу на рік проводить перегляд освітніх компонентів спрямованих на задоволення потреб аспірантів і
роботодавців (документи - Витяг з протоколу №8.. , долучені до справи ( "Запити та відповіді") , запит 3). Однак за
фактом, оновлення контенту відбувається один раз на 2 роки. Керівництво ЗВО сприяє покращенню навчального
процесу. Викладачі даної ОНП регулярно підвищують кваліфікацію як слухачі, беруть участь в науково-практичних
конференціях, вебінарах, семінарах (Документи долучені до справи ("Запити та відповіді") запит 18,19).

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

Інтернаціоналізаційна діяльність ВНЗ надає можливості аспірантам та викладачам проходити наукові стажування
за напрямком своїх досліджень і публікування результатів своїх наукових досліджень у журналах, які індексуються в
Scopus, Web of Science, (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9). Аспіранти
факультету ветеринарної медицини згідно " Стратегія інтернаціоналізації ЖНАЕУ на 2019 -2020 рр." (
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/97.PDF ) реалізують її функціональну складову, як посилення
пізнаванності освітнього бренду університету. Це передбачає підвищення позиції університету у міжнародних
рейтингах, формуванню іміджу ЗВО як закладу, що запроваджує сучасні наукові дослідження. В процесі перевірки
виявлено: упродовж 2018-2020 рр. 6 із 9 аспірантів 2-4 року навчання представляли вуз (5 статей) у наукових
міжнародних журналах далекого зарубіжжя. Однак аспіранти, під час зустрічі, акцентували увагу на відсутність
міжнародного співробітництва (обміну) у межах їх ОНП , та проведення наукових досліджень за виключенням
окремого випадку (аспірант О.В.Рудік, Краківський с/г університет ).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильною стороною є те, що на офіційній сторінці ЗВО розміщена "Стратегія інтернаціоналізації ЖНАЕУ",
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів ОП
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20Ветеринарна%20медицина.pdf), а також робочі
п р о г р а м и навчальних дисциплін на закладці випускаючої кафедри анатомії та гістології
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag). Крім цього, при реалізації ОНП забезпечено
поєднання навчання через наукове дослідження.

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

Слабкою стороною є те, що у ВНЗ: 1 раз на 2 роки проводиться перегляд освітніх компонентів спрямованих на
задоволення потреб аспірантів і роботодавців; крім анонімного є не анонімне опитування на паперових анкетах; не
наведено прикладів академічної недоброчесності (списування на заняттях); несвоєчасне оновлення списку
рекомендованої літератури та окремих складових у робочих програмах; відсутня академічна мобільність у
здобувачів та викладачів, мала активність їх участі в зарубіжних конференціях (за виключенням публікації

Сторінка 12



матеріалів роботи). Недоліком є відсутність в робочій програмі «Акушерсько-хірургічної патології тварин»
складової з хірургії, ідентичність деяких тем практичних занять і лекцій, відсутність запитань для самоконтролю.
Рекомендовано: переглядати освітні компоненти спрямовані на задоволення потреб здобувачів і роботодавців;
проводити анонімне анкетування на паперових анкетах; наводити приклади академічної недоброчесності, та
відповідну реакцію на неї; активізувати академічну мобільність аспірантів та викладачів, їх участь в наукових
зарубіжних конференціях; редагувати робочу програму з «Акушерсько-хірургічної патології тварин»: доповнити
хірургічну складову, уточнити, та конкретизувати назви тем, оскільки для теоретичного курсу, практичних занять
аспірантів вказані деякі ідентичні теми. Також необхідно включити в програму запитання для самоконтролю.
Список літературних джерел робочої програми «Новітні методи діагностики паразитарних хвороб с/г тварин» та ін.)
оновити публікаціями новішими за 2008 – 2010 рр.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня наукова програма та освітня діяльність відповідають даному критерію. Слід зазначити, що частина
виявлених недоліків експертною групою (міжнародні відрядження, академічна мобільність) потребує певних
матеріальних ресурсів , що може бути усунуто адміністрацією ВНЗ або залученням міжнародних грантів. Інші
вказані недоліки є несуттєвими, істотно не впливають на підготовку здобувачів і можуть бути швидко усунуті
викладачами навчального закладу.

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.

Порядок оцінювання отриманих результатів знань аспірантами регулюється " Положення про організацію
освітнього процесу у Житомирському національному агроекологічному університеті"(
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf). Форми контрольних заходів із освітніх компонентів наведено у ОНП та навчальному плані
здобувачів вищої освіти відповідного року набору. Семестровий або річний контроль з освітніх компонентів
проходить у формі іспиту або заліку в обсязі навчального матеріалу, який визначено робочою програмою навчальної
дисципліни, в терміни встановлені графіком навчального процесу у навчальному плані. Під час зустрічі із
аспірантами та викладачами підтверджено практику інформування про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання на першому занятті з дисципліни. Робочі програми освітніх компонентів на 2020-2021 н.р.
оприлюднені на сайті ПНУ та є доступними для ознайомлення усім учасникам освітнього процесу. Під час розмови
зі здобувачами вищої освіти вони проінформували, що атестація здійснюється 2 рази на рік шляхом презентації та
обговорення результатів наукової роботи на засіданнях відповідних кафедр, ради факультету та НТР університету.
За попереднім запитом ЕГ було надано для ознайомлення кілька індивідуальних планів та звітів за 2019-2020 н.р.
(документи - копії звітів та планів аспірантів долучені до справи ("Запити та відповіді", запити 13, 16).

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

Стандарт вищої освіти по даній спеціальності 211 – Ветеринарна медицина відсутній. Освітньо-науковою програмою
передбачено, що атестації здобувачів вищої освіти здійснюються шляхом "звіту про виконання індивідуального
плану науковоїроботи двічі на рік ...", на кафедрі, раді факультету та засіданні науково-технічної ради згідно
документу "Порядок звітування аспірантів і докторантів у Житомирському НАЕУ"
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Порядок%20звітування%20аспірантів%20та%20докторантів.pdf).
Однак не прописано, у якій формі це повинно бути. Під час зустрічі з фокус-групою здобувачі проінформували ЕГ
про те, що результати своїх наукових досліджень двічі на рік вони надають у формі презентацій на відповідних
зібраннях та оформляють це відповідними документами.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
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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 в університеті є чіткою, зрозумілою і доступною та регламентується:
"Положення про організацію осітнього процесу в ЖНАЕУ"
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf), "Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом
інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ"прот. №7 вченої
ради від 27.02.2020 р.
(,http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%
20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF), "Положення про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ"(
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf (прот.№5 вченої ради від
27.12.2017 р.), "Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності в Поліському національному
університеті"
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_ety
ky_ta_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf). У вказаних документах чітко виписана процедура запобігання та
врегулювання конфліктів яких, за час дії ОНП, встановлено не було. Це підтверджується ЕГ під час роботи фокус-
груп.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності є чіткими і зрозумілими, та викладені в
таких документах Поліського НУ: "Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в
ЖНАЕУ" (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf), "Положення про
порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ" (
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/pro_navch-metod_ta_nayk_vudan.pdf), та проекті "Положення про
комісію з питань етики та академічної доброчесності в Поліському національному університеті"
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_ety
ky_ta_akademichnoi_dobrochesnosti.pdf), наказі №65 "Щодо виконання рішення Вченої ради ЖНАЕУ про
організацію системи контролю для запобігання та виявлення академічного плагіату та шахрайства у наукових
працях працівників і здобувачів вищої освіти" від 01.04.2016 р.( http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/
накази_ЖНАЕУ.pdf), наказі №61 "Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату" від
29.03.2019 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ НаказПлагіат.pdf). Заклад вищої освіти
популяризує академічну доброчесність яка дотримується усіма (зі слів учасників освітнього процесу), що
підтверджується перевіркою наукових робіт всіх науковців за допомогою онлайн-сервісів "UNICHECK" та
"STRIKEPLAGIARIARISM" .

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильною стороною є відкритий доступ до регламентуючих Положень, які регулюють форми і процедури контролю
виконання навчального навантаження та атестацію аспірантів. Також, в публічному форматі, доступна нормативна
документація щодо запобігання проявам недоброчесності, ефективна система перевірки на плагіат в системі "
Unicheck" та "STRIKEPLAGIARIARISM" наукових робіт здобувачів вищої освіти та викладачів. Регулярно
проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності.

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

Недоліком є : відсутність не анонімного опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної
доброчесності учасниками освітнього процесу на паперових анкетах; оприлюднення вимог щодо форми звітності
(презентації) аспірантів. Рекомендуємо в подальшому оприлюднити на сайті університету вимоги до форм
звітування (презентації) аспірантів, проводити анонімні опитування на паперових анкетах серед здобувачів ОНП
для виявлення фактів порушення академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Сама освітньо-наукова програма , та освітня діяльність в загальному відповідають даному критерію, а вказані
недоліки - відсутність оприлюднених вимог до форми звітування, проведення анонімного опитування на паперових
анкетах щодо фактів порушення академічної доброчесності не є критичними та суттєво не впливають на якість
освіти.

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.

Аналіз кадрового складу в цілому засвідчив високий рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім
компонентам, які вони викладають на ОНП. Це, зокрема, відповідність спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»,
а також іншим спеціалізаціям (за профілем конкретних дисциплін). Підтвердженням є наявні дипломи про вищу
освіту, дипломи про наукові ступені, а також атестати про вчені звання. Під час аналізування даних табл. 2
відомостей самооцінювання та додаткових документів (згідно з запиту до ЗВО), експертна група зафіксувала
відповідність досліджень викладачів формату тих дисциплін, які вони забезпечують на ОНП. Узгодженістю із
академічною кваліфікацією викладачів програми також є високі професійні активності НПП згідно з чинними
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (2015 р.). Наукові керівники аспірантів є докторами вет.
наук, кваліфікованими дослідниками, які активно займаються науковою діяльністю. Під час інтерв’ювання,
здобувачі вищої освіти дали високу оцінку професійним якостям своїх викладачів. Отже, кваліфікація викладачів
уможливлює досягнення цілей та програмних результатів навчання на ОНП.

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

Прозорість процедури конкурсного відбору викладачів підтверджено під час інтерв’ю з НПП, адміністрацією
факультету ветеринарної медицини та представниками підрозділів. Конкурсний відбір викладачів у Поліському
національному університеті здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у
ЖНАЕУ»(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf). Для проведення такого
відбору створюється конкурсна комісія, яка у своїх діях керується «Положенням про конкурсну комісію…»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20конкурсну%20комісію.pdf). Процедура
конкурсного відбору завершується підписанням контракту, який передбачає виконання регламентованих обов’язків
щодо навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи. У результаті бесід з НПП виявлено, що процедури
конкурсного добору викладачів у цілому є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів відповідно до їх академічної кваліфікації за дисциплінами ОНП. Необхідний рівень
професіоналізму викладачів ОНП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною
спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність; забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін.

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

Основним роботодавцем для випускників ОНП є Поліський національний університет (ЖНАЕУ). Стратегічними
партнерами Поліського національного університету (ЖНАЕУ), що залучені до реалізації освітнього процесу на
факультеті ветеринарної медицини є Волківський І.А. – перший заст. начальника Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській обл., (м. Житомир); Стрельченко В.М. – директор обласної державної
лікарні вет.медицини, (м. Житомир); Ревнівцев О.Б. – національний консультант ФАО (ООН) по секції
«Продовольча та сільськогосподарська організація» ; Залучення роботодавців до освітнього процесу підтверджено
на зустрічі 4, де були присутні: Волківський І.А., Стрельченко В.М., Солімчук В.М. (комерційний директор ТОВ
ГОЛДЕЗ, м. Рівне); Фещенко Д.В. (доцент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни,
Поліський університет, м. Житомир); Романішина Т.О. (доцент кафедри мікробіології, фармакології таепізоотології,
Поліський університет, м. Житомир), Нікітін О.А. (Директор клініки ветеринарної медицини «Багіра», м. Житомир).
Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу відбувається через читання лекцій, круглі столи,
проведення практичних робіт і практик на підприємствах, в організаціях та установах. Залучення роботодавців до
перегляду освітніх програм відбувається шляхом їх обговорення на нарадах, круглих столах, а також через
електронне листування і телефонний зв‘язок з гарантом та НПП кафедри, а також на засіданнях Громадської ради.
Документальним підтвердженням співпраці є оформлені договори про науково-дослідну роботу, стажування
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викладачів тощо (Відповідь ЗВО на питання 27 до запиту експертної групи). Проте практика залучення на постійній
основі роботодавців до проведення аудиторних занять за ОНП на момент проведення експертизи відсутня.

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

Під час акредитаційної експертизи виявлено, що ЗВО має гарні практики із залучення роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу, а також професіоналів-практиків й представників роботодавців до аудиторних занять
на інших ОНП університету. Професіонали-практики та експерти різних галузей залучаються до аудиторних занять
шляхом проведення відкритих проблемних лекцій, ознайомчих лекцій, семінарів та консультування здобувачів
третього ступеня вищої освіти у написанні наукової роботи. Наведену інформацію було підтверджено під час
зустрічей зі здобувачами вищої освіти та роботодавцями. Відбулася зустріч здобувачів вищої освіти з офіційним
представником ТОВ «Німецький аграрний холдинг», на якій було презентовано програму сучасних технологій
високоефективного органічного виробництва в Німеччині, що сприяє не лише розширенню знань здобувачів, а
також можливості їх участі у спільних українсько-німецьких проектах
(http://znau.edu.ua/mizhnarodnaspivpratsia/uchast-u-mizhnarodnykh-proektakh). Події висвітлювалися в новинах на
сайті Поліського національного університету (ЖНАЕУ) (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-u-
mizhnarodnykh-proektakh). Також ЗВО залучено до проєкту «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней
в Україні: II етап». Терміни виконання проєкту: з 01.07.2017 по 15.12.2018, до проєкту «Аграрна політика ЄС»
напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+» про що висвітлено на сайті університету
(http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-u-mizhnarodnykh-proektakh). Проте, члени експертної групи
відмітили відсутність практики залучення на постійній основі професіоналів-практиків, експертів галузі та
представників роботодавців до проведення аудиторних занять за ОНП.

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

Діяльність з професійного розвитку викладачів у ЗВО регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників»
(znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF). НПП, задіяні
на ОНП, проходять стажування або підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років, що
підтверджується наданими ЕГ відповідними звітними документами. Водночас члени експертної групи констатують,
що досвід проходження закордонних стажувань наразі є обмеженим і не реалізується. Тому є необхідність
активізації проходження стажування викладачів у закордонних наукових установах та ЗВО. Окрім планових
підвищень кваліфікацій, викладачі мають сертифікати про знання іноземної мови рівня В2 (Хант Г.О. викладач
дисципліни «Фахова англійська мова»). Окрім того, проходили закордонне стажування Cuiavian University in
Wloclavek (Republic of Poland)“Prospects for implementation of the European experience of modelling inthe education
process of higher education institution of Ukraine”Akademie HUSPOL, Чеська республіка (Николюк О.М.). Варшавський
університет, програма «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» від
Фундації Artes Liberales та Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»
Республіка Польща 11.2017 р. (Літвинчук І.Л.). Николюк О.М. та Літвинчук І.Л. будуть забезпечувати викладання
освітніх компонентів, що формують загальні навички дослідника за оновленою у 2020 році ОНП. Професійний
розвиток викладачів відбувається також шляхом їх участі у роботі спеціалізованих вчених рад. У межах ОНП д.вет.н.
Горальский Л.П. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, зокрема
Д35.826.03 у ЛНУВМ і БТ ім. С.З. Гжицького. Науковими керівниками здобувачів є досвідчені фахівці (Ю.Ю. Довгій,
О.Є. Галатюк, Л.П. Горальський), які мають власні наукові школи. Професійному розвитку викладачів сприяє їх
участь у роботі редколегії фахових видань: Горальский Л.П. - член редакційної колегії наукового видання ЖНАЕУ
«Наукові горизонти». НПП також брали участь у міжнародних наукових конференціях. Відбувається преміювання
НПП за підготовку статей, що входять у міжнародні наукометричні бази даних (Web of Science, Scopus), підготовку
патентів, а також студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад, що підтверджується Положенням про
преміювання (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf), наказом ректора
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf)та колективним договором
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Колективний%20договір.pdf). Проте членами ЕГ відмічено
низька інформативність офіційного сайту факультету ветеринарної медицини щодо наукових здобутків кожного
НПП і аспірантів, програм академічної мобільності, стажування та інформальної освіти.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Сприяння професійному розвитку викладачів освітньо-наукової програми становить цілісну систему. Починаючи із
надання методичної допомоги і взаємодії на кафедрах, на рівні структурного підрозділу переходить у систему
тренінгової роботи, проведення практичних семінарів, наукових конференцій, круглих столів, підвищення
кваліфікації. Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного
університету регулює процедуру стимулювання НПП за зразкове виконання своїх обов'язків та визначає особливості
їх заохочення (матеріальне, подяки, нагороди)
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(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf). Кожен викладач обґрунтовано та
свідомо закріплений за кожною дисципліною і розвивається згідно її напряму через наукові публікації, посібники,
співпрацю з виробництвом. ЗВО надає відомості про можливості проходження підвищення кваліфікації викладачів
згідно з напрямом навчально-наукової діяльності, що регламентоване Положенням про підвищення кваліфікації та
стажування НПП, затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ протокол № 4 від 26.11.2015 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF). З
метою активізації наукової, навчально-методичної, організаційно-виховної роботи професорсько-викладацького
складу запроваджено процедуру рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників. Під
час проведення бесід з фокус-групами з числа науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу
виявлено, що НПП проінформовані про можливості заохочення структурних підрозділів університету й окремих
викладачів за продуктивну наукову, навчально-методичну та організаційно-виховну роботу. Оцінка викладацької
майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення відкритих занять, взаємного відвідування занять
викладачами, а також частково через анонімні опитування здобувачів. Результати обговорюються на кафедральних
семінарах, робляться висновки та надаються рекомендації. Певною мірою розвиток викладацької майстерності
стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на навчально-методичні семінари та науково-практичні
конференції. Зокрема, учасники опитувань усіх фокус-груп відзначили позитивну роль преміювання за
опублікування статей увиданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а також патентів
на винахід та корисну модель, за захист кандидатських та докторських дисертацій, що регламентується
«Положенням про преміювання працівників» та наказом про преміювання
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf). Проте, членами ЕГ відмічено низький
ступінь залучення НПП та аспірантів факультету ветеринарної медицини в програмах академічної мобільності і
закордонних стажуваннях, а також відсутня система інформування та заохочення інформальної освіти викладачів і
здобувачів вищої освіти, зокрема через різні освітні платформи.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У Поліському національному університеті система розвитку педагогічної майстерності включає професійне та
моральне заохочення. Процедури добору викладачів є прозорими та публічними. ЗВО має гарні практики
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf) преміювання НПП за підготовку cтатей, що
включені до міжнародних науково-метричних баз даних, за підготовку і захист дисертацій, підготовку статей, тощо.
У ЗВО налагоджена система професійного розвитку викладачів через програми підвищення кваліфікації та участь у
програмах мобільності викладачів та науковців, а також у фахових міжнародних програмах з підвищення
кваліфікації науковців. Відмічено готовність роботодавців долучатися до участі у навчальному процесі за ОНП на
взаємовигідних з університетом умовах.

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

Недоліками за критерієм 6 на думку експертної групи є відсутність практики залучення на постійній основі
роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до проведення аудиторних занять за ОНП; низький ступінь
залучення НПП та аспірантів факультету ветеринарної медицини в програмах академічної мобільності і
закордонних стажуваннях; низька інформативність офіційного сайту факультету ветеринарної медицини щодо
наукових здобутків кожного НПП і аспірантів, програм академічної мобільності, стажування та інформальної освіти.
Рекомендації: 1) сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до проведення
аудиторних занять за ОНП на постійній основі; 2) активізувати за ОНП «Ветеринарна медицина» налагоджену в
ЗВО систему академічної мобільності та наукових стажувань викладачів і аспірантів у зарубіжних установах; 3)
продовжити наповнення офіційного сайту факультету ветеринарної медицини актуальною інформацією, зокрема
сторінок кафедр, персональних сторінок НПП, на яких бажано відобразити закріплення дисциплін за викладачами,
науковий напрям діяльності, бібліографію опублікованих наукових праць за останні п‘ять років, посилання на
цитування в наукометричних базах; 4) впровадити систему інформування та заохочення інформальної освіти
викладачів і здобувачів вищої освіти, зокрема через різні освітні платформи.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОНП «Ветеринарна медицина», забезпечує
досягнення цілей та програмних результатів навчання. Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою і
дозволяє забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму та успішної реалізації ОНП. Процес долучення
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роботодавців, професіоналів практиків, експертів галузі до реалізації освітнього процесу на ОНП започатковано. В
університеті налагоджена система професійного розвитку викладачів та стимулювання розвитку викладацької
майстерності. Враховуючи ступінь впливу недоліків на забезпечення відповідного професіоналізму, професійного
розвитку та стимулювання викладацької майстерності, а також започаткування в ЗВО системи залучення
роботодавців і експертів галузі до реалізації освітнього процесу, можна зробити висновок про достатню відповідність
ОНП «Ветеринарна медицина» Критерію 6 з наявністю недоліків, 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.

Під час спілкування із здобувачами вищої освіти було виявлено, що фінансові, метеріально-технічні ресурси та
навчально-методичне забезпечення загалом дозволяють досягнути визначених ОНП цілей та програмних
результатів навчання. Здобувачі мають можливість проживати у студентському гуртожитку університету. Зі слів
здобувачів, що там проживають, умови проживання є задовільними, та за дуже доступною ціною. Також здобувачі
можуть безкоштовно відвідувати спортивний зал університету. Існиує вільний доступ для користування бібліотекою
університету (http://znau.edu.ua/tidings/news-library) фонд якої – 465393 примірників (навчальна література –
216191, наукова – 236666). Вільний доступ до баз даних періодичних фахових наукових видань (у т.ч. – іншомовних)
забезпечує участь бібліотеки у проекті ElibUkrhttp://www.elibukr.org. Окрім того у бібліотеці відбувається перевірка
наукових робіт здобувачів на наявність академічного плагіату. В університеті здобувачі мають можливість
користуватись вільним доступом до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Наявні точки
бездротового доступу до інтернету в різних корпусах університету. Аспіранти мають можливість виконувати
досліджнення в навчально-науково-виробничій клініці ветеринарної медицини
(http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/navchalno-naukovo-virobnicha-klinika-veterinarnoji-meditsini).
Здобувачі можуть користуватись двома комп’ютерними класами а також виконувати дослідження у 3-х наукових
лабораторіях факультету ветеринарної медицини. Під час огляду матеріально-технічного забезпечення програми
було виявлено, що оснащення лабараторій є частково застарівшим та не є повністю метрологічно повіреним.

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

Під час проведення акредитації було виявлено, що ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів. У бібліотеці відбуваєть безкоштовна перевірка наукових
робіт на факт наявності академічного плагіату. Особливістю є те, що перша перевірка роботи є безкоштовною, але
усі подальші перевірки цієї роботи на наявність академічного плагіату потребує оплати з боку здобувача. Робота в
лабораторіях є безкоштовною, більше того університет намагається повністю покривати витрати на розхідні
матеріали, необхідні для виконання роботи. Проживання у гуртожитках вимагає оплати, але ціна доступна.

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

Під час проведення спілкування із здобувачами було виявлено, що освітнє середовище є безпечним для життя і
здоров’я здобувачів і дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Так в університеті наявні гуртожитки, де
проживають аспіранти, студентська їдальня та кафетерій, бібліотека із читальним залом, спортивна зала на базі якої
займаються багато спортивних секцій (http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-
tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti/sportivni-sektsiji). Служба соціально-психологічної
підтримки в університеті не функціонує, але розроблений проект «Положення про соціально-психологічну службу
ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ЖНАЕУ%20Положення%20про%20соц-
психологічну%20службу%20-%20копия-конвертирован.pdf.) Варто зазначити, що ЗВО проводить недостатньо
опитувань для визначення задоволеності здоувачів освітнім середовищем – так у наданих скан-копіях проведених
опитувань є всього декілька запитань, які дотичні до цього. Більше того дані опитування не є анонімнми, адже
здобувачі повинні зазначити своє прізвище не початку анкети. Єдиним анонімним опитування здобувачів, яке
проводиться є опитування Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

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

Під час провденення акредитації було виявлено, що ЗВО забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів. Для соціальної підтримки здобувачів і вирішення їх
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позанавчальних потреб в університеті якісно працює відділ виховної та соціально-гуманітарної роботи, навчально-
спортивний комплекс з тренажерним залом та розвиненою системою спортивних секцій (волейбол, баскетбол,
гирьовий спорт, греко-римська боротьба, фітнес) та юридична служба. Також здобувачі мають можливість отримати
профспілкову виплату від профкому студентів університету за наявності скрутного матеріального становища чи
інших потреб. Інформаційну підтримку здобувачів забезпечує університетська бібліотека.

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

Приклади навчання осіб з особливими освітніми потребами на ОНП «Ветеринарна медицина» наразі відсутні. У
ЗВО право на освіту осіб з особливими освітніми потребами дотично описано лише в «Положенні про порядок
супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (прот. №4 вченої ради від 26.11.2019 р.) –
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

У ЗВО існує чітка і зрозуміла політика і процедура вирішення конфліктних ситуацій. Вона доступна для усіх
учасників освітнього процесу і посілдовно дотримується під час реалізації ОНП. Політика і процедури вирішення
конфліктів прописані в «Положенні про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом
інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ» (прот. №7 вченої
ради від 27.02.2020
р.),http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,
%20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильною стороною є наявність розвинутої інфраструктури університету, яка доступна для використання
аспірантами, безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, можливість
безкоштовної перевірки наукових робіт на наявність академічного плагіату. Також позитивною практикою є
практично повне забезпечення аспірантів розхідними матеріалами для виконання наукових досліджень в
лабораторіях університету.

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

Недоліком є те, що частина обладання кафедральної лабораторій є застарівшим а також не повірена метрологічно,
тому ми рекомендуємо оновити обладнання кафедральної лабораторії та регулярно здійснювати метрологічну
повірку. Недоліком ми вважаємо плату з аспірантів за проведення другої перевірки наукових робіт на наявність
академічного плагіату, саме тому ми рекомендуємо зробити повністю безкоштовний доступ аспірантів до перевірки
своїх робіт. Також недоліком є відсутність якісного анонімного опитування здобувачів стосовно визначення
задоволеності їх освітнім середовищем (рекомендуємо регулярно проводити дане анонімне опитування), відсутність
діючої служби психологічної підтримки здобувачів та викладачів (рекомендуємо затвердити проект Положення про
соціально-психологічну службу), а також відсутність затверджених умов для навчання осіб з особливими освітніми
потребами (рекомендуємо інтегрувати потерби осіб з особливими освітніми потребами в основні документи ОНП).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.
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Наявні недоліки, що не суттєво впливають на якість реалізації ОНП. Так, вже ЗВО активно здійснює оновлення
обладнання за даною ОНП і велика частина вже є оновленою. Інші перераховані недоліки можна легко усунути в
короткий термін адже проект "Положення про соціально-психологічну службу" вже є розробленим, опитування
здобувачів вже проводяться – їх необхідно лише змінити, а особи із особливоми освітніми потребами на даній ОНП
не навчаються, тому затвердити умови їх навчання можна і до початку нового навчального року.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Під час проведення акредитації було виявлено, що ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. Дані процедури дотримуються на основі
«Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми в ЖНАЕУ»
(znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.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.

Під час проведення акредитації було виявлено, що здобувачі вищої освіти найчастіше залучені до моніторингових
процедур та перегляді освітньо-наукової програми у вигляді участі у їх опитувань (усних, письмових). Також
представники студентського самоврядування присутні на розширених засіданнях кафедри, де відбувається перегляд
ОНП. Представники Наукового товариства, а також студентського самоврядування є членами Вченої ради, де
відбувається обговорення ОНП. Під час перегляду результатів опитування та спілкування з аспірантами було
виявлено, що пропозиції здобувачів частково беруться до уваги під час перегляду ОНП.

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

Під час проведення акредитації було виявлено, що роботодавці дійсно залучені до періодичного перегляду ОНП.
Для цього в університеті створено Громадську раду роботодавців при ЖНАЕУ з підготовки фахівців ветеринарної
медицини. Рада складається з 6-ти осіб: Волківський І.А. – перший заст. нач. головного управління
Держпродспоживслужби вЖитомирській обл. (голова ради), Лігута О.М. – нач. управління вет. медицини в
Пулинському р-ні Житомирської обл. (заст. голови), Орлюк С.В – директор ЦВМ «Айболіт» (м. Бердичів), Галайба
А.Б. – директор Регіональноїдержавної лабораторії вет. медицини (м. Житомир), Тимчук В.С. – нач. управління вет.
медицини в Ружинському р-ні Житомирської обл., доц. Сокульський І.М. (голова профбюро факультету), доц.
Згозінська О.А. (секретар ради). На засіданнях ради обговорюються і питання забезпечення якості викладання
(прот. №3, від 11.04.2019 р.).

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

Під час проведення зустрічей було виявлено, що ЗВО дійсно здійснює моніторинг кар’єрного шляху випускників. На
ОНП 211 «Ветеринарна медицина», що впроваджена з 2016 р., до даного моменту здобувачі ще не випускались.
Інформація щодо кар’єрного шляху випускників попередніх років збирається членами Ради випускників, яку
очолює доцент кафедри акушерства і хірургії факультету ветеринарної медицини Ковальчук Ю.В.

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

Система забезпечення якості ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній програмі. Так, при
здійсненні процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, було проведено оцінку змісту контенту освітніх
компонентів всіх циклів. В результаті було переглянуто чи повністю змінено структури поточних контрольних
(дисципліни циклу загальної підготовки), тематику самостійних робіт і зміст матеріалів підсумкового контролю
(дисципліни професійного спрямування). За запитами аспірантів, вже в 2019-2020 н.р. до циклу вибіркових
дисциплін було внесено певні зміни, і стратегію на урізноманітнення вибору фахових дисциплін буде продовжено в
2020-2021 н.р. За результатами попередніх опитування стало зрозуміло, що аспірантам необхідно надати
можливість швидкого доступу до певних галузевих підприємств в м. Житомирі та Житомирській області. В 2019 р.
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розпочато укладання договорів з клініками та лабораторіями (ректор університету Скидан О.В. та директор клініки
«Багіра» в м. Житомирі Нікітін О.А. уклали договір про співпрацю кафедри анатомії і гістології з даною приватною
клінікою). Раз на рік ЗВО проводить опитування здобувачів для виявлення недоліків ОНП чи освітіній діяльності,
але на жаль, ці опитування не є анонімними.

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

Акредитаціє за даною ОНП є первинною. Але у ЗВО вже було провдено декілька експертиз ОП та ОНП другого, та
третього рівнів вищої освіти. Проаналізувавши рекомендації щодо недоліків інституційного характеру варто
зазначити, що за короткий період часу (менше двох місяців) у ЗВО відбулись суттєві зміни (ширше
популяризуються принципи академічної доброчесності, аспіранти ширше залучаються до моніторингу та перегляду
ОНП, сайт університету попвнюється новою інформацією щодо ходу навчального процесу з підготовки аспірантівза
ОНП).

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

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості освіти, яка сприяє постійному ровитку ОНП та освітньої
діяльності. В процесі стажування викладачі даної ОНП та наукові керівники аспірантів неодмінно опрацьовують
технології, які застосовуються в навчальному процесі університетів-партнерів (ЛНУВМБ ім. Гжицького – проф.
Горальський Л.П.; БНАУ – доц. Карпюк В.В.; Словацький сільськогосподарський університет в м. Нітра – проф.
Галатюк О.Є.; Інститут Біології та Наук про Землю Поморської академії (Польща) – професори Гуральська С.В. та
Кот Т.Ф. Хоча варто зазначити, що під час спілкування із науковими керівниками аспірантів було встановлено, що не
усі керівники знають актуальні вимоги до публікацій аспірантів згідно Постанови Кабінету міністрів України «Про
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Здійснення університетських програм
підвищення кваліфікації (семінари, тренінги тощо) найчастіше закінчується написанням роботи щодо питань з
якості освіти в певній галузі чи на дисципліні (2016 р.: «Впровадження донавчального процесу інтерактивних
методів навчання» – доц. Пінський О.В., «Роль навчальної дисципліни у формуванні професійних компетенцій
майбутнього фахівця аграрної сфери» – проф. Довгій Ю.Ю.).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою є створення та функціонування громадської ради роботодавців при ЖНАЕУ з підготовки
фахівців ветеринарної медицини, а також різноманітне залучення здобувачів до процедури періодичного перегляду
ОНП. Також позитивним є швидке реагування на зауваження, що були висвітлені під час проведення попердніх
акредитацій.

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

Слабкою стороною є відсутність регулярного анонімного опитування здобувачів вищої освіти, що проводить ЗВО,
для виявлення недоліків ОНП чи освітньої діяльності, адже подібне опитування проводиться лише Науковим
товариством (рекомендуємо запроваити таке опитування). Пропозиції здобувачів лише частково беруться до уваги
під час перегляду ОНП, тому рекомендуємо більш уважно дослухатись до пропозицій усіх стейкголдерів під час
перегляду ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Наявні недоліки, але вони не суттєві і можуть бути виправлені у швидкий термін, адже опитування здобувачів у ЗВО
уже відбувається, тому його необхідно лише змінити та удосконалити. Стосовно врахування пропозицій здобувачів
при перегляді ОНП, то варто зазначити, що їх думка вже враховується і лише потребує вдоскосконалення.

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.

У ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права і обов’язки усіх учасників освітнього
процесу. Вони є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. В
університеті права і обов’язки здобувачів третього рівня вищої освіти регулюються документом «Права і обов’язки
аспірантів і докторантів»
(znau.edu.ua/images/public_document/2018/asp/Права%20та%20обов'язки%20аспірантів%20i%20докторантів.pdf).
Процедури щодо порядку звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи, захисту своїх наукових
досягнень в установлені строки, організації освітнього процесу аспірантів, надання їм стипендіального забезпечення
та академічних відпусток згідно законодавства прописані в «Положенні про відділ аспірантури та докторантури»
(znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20відділ%20аспірантури%20та%20докторантури.p
df) та «Порядку звітування аспірантів та докторантів вЖНАЕУ»
(znau.edu.ua/images/public_document/2020/Порядок%20звітування%20аспірантів%20та%20докторантів.pdf).

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 проведення експертизи було виявлено, що ЗВО вчасно оприлюднює на своєму веб-сайті проект ОНП з
метою отримання зауважень і пропозицій від стейкхолдерів (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya).

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.

ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну інформацію про ОНП. Дана інформація
оприлюднена на сторінці відділу аспірантури та докторантури (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-
doktorantura).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною є те, що уся інформація стосовно ОНП та її громадського обговорення своєчасно
оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету.

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

Недоліком є те, що інформація стосовно ОНП подана на сайті неструктуровано: частина інформації міститься на
сторінці відділу аспірантури та докторантури, інша частина – на сторінці кафедри анатомії та гістології факультету
ветеринарної медицини (тому ми рекомендуємо структурувати інформацію). На сторінці публічної інформації
оновити документи, щоб розділити проекти положень та діюче положення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Існують недоліки, але вони не суттєві і можуть бути виправлені у короткий термін адже вся інформація стосовно
ОНП уже представлена на сайті ЗВО і потребує лише структурування її розміщення. Те ж саме і сосовно інформації
на сторініці публічної інформації.

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.

Зміст ОНП 2016р., 2019 р. і 2020 р. відповідає науковим інтересам здобувачів вищої освіти (відповідь на запит щодо
списку аспірантів із зазначенням тем дисертацій та наукових керівників). Освітні компоненти «Морфологічні зміни
органів сільськогосподарських тварин при патології »,«Крайова епізоотологія та профілактика хвороб тварин»,
«Новітні методи діагностики паразитарних хвороб сільськогосподарських тварин », «Небезпечні хвороби тварин»,
«Акушерсько-хірургічна патологія тварин», «Гістологічна техніка та мікроскопічні методи дослідження»
забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності 211- Ветеринарна медицина, а також забезпечують
відповідність науковим інтересам аспірантів; вивчення дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи»,
«Філософія науки» дозволяє оволодіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями; освітні
компоненти «Статистичні методи досліджень у ветеринарії», «Моделювання систем», «Викладацька практика»
спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника; дисципліна «Фахова іноземна мова» забезпечує здобуття
мовних компетентностей. У ОНП 2020 року обов’язкові ОК 8 «Морфологічні зміни органів сільськогосподарських
тварин при патології» та ОК 9 «Крайова епізоотологія та профілактика хвороб тварин» сприяють формуванню
наукового світогляду зі спеціальності, ОК 4 «Організація та презентація наукових досліджень» та ОК 5
«Інформаційні технології та системний аналіз в наукових досліджень» забезпечують підготовку до дослідницької
діяльності та змогу кваліфіковано відображати результати наукових досліджень. У свою чергу, вибіркові ОК
зорієнтовані на отримання більш глибоких і водночас вузькоспеціалізованих знань з тем дисертаційних досліджень
кожного здобувача. Варто зазначити, що в ОНП «Ветеринарна медицина» 2020 року
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Проєкт%20ОНП%202020.pdf) збільшився спектр обов’язкових та
вибіркових компонент, який дозволить надати ще більш якісну освітню підтримку наукових досліджень здобувачів.
Повноцінна підготовка до викладацької діяльності в закладах вищої освіти забезпечується наступними освітніми
компонентами ОНП: «Педагогіка і психологія вищої школи» та «Викладацька практика». Вищезазначені
компоненти забезпечують формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії компетентностей щодо
здійснення освітнього процесу, навчання, розвитку і підготовки. Факти було підтверджено під час інтерв’ю зі
здобувачами та випускниками, а також при ознайомленні з результатами заслуховування звітів аспірантів на
засіданнях відповідних кафедр (відповідь на запит 16). Проте, членами ЕГ відмічена недостатня відповідність
Робочих програм дисциплін професійного спрямування вимогам ЗВО щодо їх оформлення, і потребують у
подальшому удосконалення згідно сучасним науковим трендам у предметній області та інноваційним формам
самостійної роботи здобувачів. Також не всі наукові керівники реалізують себе на ОНП як викладачі дисциплін
фахового спрямування.

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

Дотичність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових керівників передбачається вже на етапі
вступу в аспірантуру
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20на%20навчання%20до%20аспірант
ури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖНАЕУ%20в%20%202020%20р..pdf), де абітурієнти представляють
дослідницьку пропозицію чи досягнення, які оцінюють фахівці та потенційні наукові керівники під час співбесіди.
Наступним етапом забезпечення відповідності наукових тем аспірантів напрямам досліджень наукових керівників є
обговорення з науковим керівником і завідувачем кафедри та затвердження тематики наукових досліджень на
засіданнях: відповідної кафедри, ННІ. Відповідність тем наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень їх
наукових керівників унаочнює відповідь ЗВО на запит експертів (Перелік публікацій наукових керівників та назви
тем здобувачів ОНП). Наукові керівники являються активними учасниками наукових тем, результати яких
регулярно впроваджуються і публікуються: Горальский Л.П., Кот Т.Ф., Гуральска С.В. Морфологія підшлункової
залози у котів у нормі та за панкреатиту (Державний реєстраційний номер 00117U05693), Розвиток, морфологія та
гістохімія органів тварин у нормі та при патології (Державний реєстраційний номер 0120U100796), Маркерні ознаки
розвитку органів імуногенезу та нервової системи хребетних тварин в онто- і філогенезі (Державний реєстраційний
номер 0120U102370 ); Галатюк О.Є. Крайова епізоотологія, удосконалення діагностики і профілактики інфекційних
хвороб тварин (Державний реєстраційний номер 0115U006074), Удосконалення методів профілактики
ентеробактеріозів бджіл (державний реєстраційний номер 0119U103867); Довгій Ю.Ю. Еймеріози перепілок
(поширення, діагностика та заходи боротьби (Державний реєстраційний номер 0117U005454), Ентомози та акарози
овець і кіз (Державний реєстраційний номер 0118U100587), Розробка сучасних методів діагностики, лікування та
заходів боротьби з інвазійними хворобами свійськіх тварин в зоні Полісся і лісостепу України (Державний
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реєстраційний номер 0116U006642). Наукові керівники долучають здобувачів до реалізації цих наукових тематик,
про що свідчать обрані аспірантами теми досліджень. Експертна група відмічає, що під час зустрічей зі здобувачами
(Лахман А.Р., Гудь А.О., Прихода І.В., Буднік Т.С., Прус П.М., Нікітіна Ю.О., Рудік О.В., Ковальчук О.М., Прокопенко
В.), їх науковими керівниками (Довгім Ю.Ю., Галатюком О.Є.) вищезазначену інформацію було підтверджено.

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).

У межах ОНП «Ветеринарна медицина» для опублікування результатів досліджень та їх апробації у ЗВО надаються
наступні можливості: щомісячно видається науковий журнал «Наукові горизонти»
(http://www.journal.znau.edu.ua/horizons)(до 2017 р. мав назву «Вісник Житомирського національного
агроекологічного університету»), який включено до переліку фахових видань України (категорія Б); систематично
проводяться наукові конференції різних напрямів - «Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії» та
конференції Науково-інноваційного інституту тваринництва та ветеринарії з наступним друком матеріалів.
Здобувачі ОНП «Ветеринарна медицина» регулярно публікують результати свої досліджень за результатами
заходів, організованих ЗВО: збірнику конференції «Молоді вчені у вирішенні проблем тваринництва та ветеринарії»
2016 р., Наукових читаннях «Актуальні проблеми тваринництва і ветеринарної медицини» 2018 р., 2019 р.; в
збірнику «Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів» 2020 р., матеріалах
міжнародної науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча безпека" 2020 р., а також у
матеріалах фахових конференцій України та зарубіжжя (відповідь ЗВО на запит щодо наукової активності
аспірантів. Для досягнення визначених освітньо-науковою програмою цілей та ПРН забезпечується діяльністю
міжкафедральних лабораторій, комп’ютерного класу, навчальних аудиторій, бібліотеки, які обладнані відповідно до
потреб ОНП. Освітній процес за ОНП відбувається в лабораторіях: навчально-науково-виробничої клініці
факультету, навчально-науково-клінічно-діагностичної лабораторії, лабораторіях патоморфології, епізоотології
(підтверджено відеофільмом, презентацією та під час оглядового 3-д туру матеріально-технічної бази факультету
ветеринарної медицини). В університеті створено всі необхідні умови для проведення досліджень. В університеті
функціонує сертифікована вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру екології та охорони
навколишнього середовища університету. У ЗВО створено Центр інтелектуальної власності, інноватики та
управління проектами Поліського національного університету (ЖНАЕУ), створено Поліський центр органічного
виробництва «Полісся Органік», відкрито вільний доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus
тощо . Під час спілкування з фокус-групами всі учасники підтвердили вільний безкоштовний доступ до всіх вище
зазначених можливостей, що забезпечує високий рівень проведення наукових досліджень.

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.

Міжнародна діяльність ЗВО здійснюється у процесі реалізації Стратегії інтернаціоналізації, яку розроблено наперіод
2019-2029 рр. (znau.edu.ua/images/public_document/2020/стратегія%20інтернаціоналізації.PDF). Співробітництво із
закордонними партнерами ЗВО реалізує у формах студентської та викладацької академічної мобільності, участі у
міжнародних проєктах, конференціях, семінарах, «круглих столах». Нині в університеті укладено понад 43 угод з
більш ніж 10 країнами (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9). Проте, під час
спілкування з фокус-групою здобувачів членами ЕГ відмічено, що практика залучення керівників і їх аспірантів в
міжнародні проекти та програми академічної мобільності за спеціальністю і з урахуванням наукових інтересів
аспірантів, відсутня, а аспіранти ОНП приймають участь в міжнародних стажуваннях за власної ініціативи.
Долучення аспірантів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» до міжнародної академічної спільноти
відбувається за сприяння наукових керівників, завдяки публікації дисертаційних матеріалів у міжнародних
виданнях, у т.ч. з індексацією в наукометричних базах Scopus, WоS. Долучення аспірантів до наукової та
викладацької спільноти на ОНП відбувається виключно за рахунок участі аспірантів в міжнародних науково-
практичних конференціях шляхом публікацій, про що зазначено у звіті самоаналізу. ЗВО аспірантам надає
можливість: проходження курсу «Аграрна політика ЄС (АгПоЄС)» у рамках програми Жана Моне за проєктом
Європейського Союзу «Еразмус+» для поглиблення знань щодо міжнародного співробітництва та реалізації
аграрної політики європейської інтеграції України, а також для успішного визначення стратегії розвитку аграрного
сектора (http://znau.edu.ua/erasmus ), участі у проєкті «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в
Україні: II етап». Проте, підтвердження факту участі аспірантів ОНП «Ветеринарна медицина» у цих проєктах або
програмах мобільності під час спілкування з фокус-групою здобувачів не відмічено і у відповіді на запит експертів
щодо наукової активності аспірантів не представлено. На 2020 р. було заплановано стажування викладачів та
аспірантів ОНП в Аграрному університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків, Польща), однак відтерміновано через
карантин.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
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У ЗВО існує практика долучення наукових керівників аспірантів до вітчизняних наукових та навчально-наукових
проєктів, зокрема підтверджено керівництво ініціативними тематиками та/або безпосередня участь у їх виконанні.
Так Горальский Л.П., Кот Т.Ф., Гуральска С.В. учасники тем: «Морфологія підшлункової залози у котів у нормі та за
панкреатиту» (Державний реєстраційний номер 00117U05693), «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у
нормі та при патології» (Державний реєстраційний номер 0120U100796), «Маркерні ознаки розвитку органів
імуногенезу та нервової системи хребетних тварин в онто- і філогенезі» (Державний реєстраційний номер
0120U102370 ); Галатюк О.Є. - «Крайова епізоотологія, удосконалення діагностики і профілактики інфекційних
хвороб тварин» (Державний реєстраційний номер 0115U006074), «Удосконалення методів профілактики
ентеробактеріозів бджіл» (державний реєстраційний номер 0119U103867); Довгій Ю.Ю. - «Еймеріози перепілок
(поширення, діагностика та заходи боротьби» (Державний реєстраційний номер 0117U005454), «Ентомози та
акарози овець і кіз» (Державний реєстраційний номер 0118U100587), «Розробка сучасних методів діагностики,
лікування та заходів боротьби з інвазійними хворобами свійськіх тварин в зоні Полісся і лісостепу України»
(Державний реєстраційний номер 0116U006642). Наукові керівники долучають здобувачів до реалізації цих
наукових тематик, про що свідчать обрані аспірантами теми досліджень. ЕГ проаналізовано надані на запит
документи (теми наукових досліджень аспірантів, наукова активність кафедр, наукова активність керівників та
наукова активність аспірантів) і відмічено, що тематики науково-дослідних проєктів є дотичними до наукових
досліджень здобувачів. Наукові здобутки керівників аспірантів висвітлюються у працях, які опубліковані у фахових
вітчизняних і зарубіжних виданнях. Підтверджено участь у різних конференціях з опублікуванням тез.

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.

У ході спілкування з різними фокус групами виявлено, що в ЗВО діє система нормативно-правових документів щодо
регулювання процедури вжиття заходів запобігання академічній недоброчесності серед учасників освітнього
процесу (Вкладка «Академічна доброчесність», http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist).
На вкладці представлено документи, якими керується університет щодо забезпеченні якості вищої освіти,
дотримання академічної доброчесності та етики. Є проєкт «Положення про комісію з питань етики та академічної
доброчесності», який чітко регламентує заходи щодо попередження здійснення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності. Експертна група констатує, що на ОНП не виявлено випадків
порушення академічної доброчесності науковими керівниками здобувачів та здобувачами.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Освітньо-наукова програма є збалансованою за загальними і спеціальними компетентностями, достатніми для
формулювання нових ідей, вирішення комплексних проблем, оволодіння методологією педагогічної та наукової
діяльності, а також проведення власних досліджень. Здобувачі за ОНП мають можливість формувати індивідуальну
освітню траєкторію, орієнтовану на їх наукові інтереси. Поліський національний університет (ЖНАЕУ) має
розвинуту матеріально-технічну базу, яка уможливлює виконання дисертаційних досліджень за спеціальністю 211
«Ветеринарна медицина». Факультет ветеринарної медицини, на якому реалізовується ОНП, має
висококваліфікований кадровий склад викладачів, які мають значні наукові здобутки і достатній професійний
досвід. Здобувачі вищої освіти і академічний персонал мають доступ до інформаційних ресурсів для пошуку наукової
інформації через бібліотеку, доступ до інформаційних ресурсів баз даних Scopus та Web of Science. Напрям
досліджень наукових керівників корелює з науковою діяльністю здобувачів, які залучені до роботи наукової школи.
Результати наукових досліджень викладачів і аспірантів представлено у міжнародному науковому середовищі.
Стандарти, процедури і політика дотримання академічної доброчесності чіткі та зрозумілі для всіх учасників
освітнього процесу.

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

Недоліками за критерієм 10 є: на низькому рівні залучення здобувачів до міжнародних програм академічної
мобільності і в міжнародних наукових проєктах, що відповідають науковим інтересам аспірантів (на момент
проведення акредитації дана можливість не була реалізована); недостатня відповідність Робочих програм дисциплін
професійного спрямування вимогам ЗВО щодо їх оформлення, сучасним науковим трендам у предметній області та
інноваційним формам самостійної роботи здобувачів; не всі наукові керівники реалізують себе на ОНП як викладачі
дисциплін фахового спрямування. Рекомендації: 1) у подальшій діяльності з удосконалення ОНП приділити увагу
дисциплінам професійного спрямування у напряму і у відповідності сучасним науковим трендам у предметній
області та інноваційним формам самостійної роботи здобувачів; 2) оновити робочі програми дисциплін фахового
спрямування з висвітленням усіх розділів згідно Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних
дисциплін ЖНАЕУ; 3) залучати усіх наукових керівників до викладання дисциплін фахового спрямування на ОНП;
4) посилити залучення до участі здобувачів і наукових керівників за ОНП у міжнародних проєктах та програмах
академічної мобільності.
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. Аспіранти безпосередньо залучені до формування, перегляду і
оновлення ОНП. Напрямки наукової діяльності керівників відповідають темам досліджень аспірантів. Керівники
аспірантів регулярно беруть участь у виконанні НДР. ЗВО забезпечує регулярну апробацію наукових досліджень
аспірантів через проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Запроваджено обов’язкове щорічне
звітування аспірантами за результатами навчального року. Здобувачі мають безкоштовний доступ до лабораторій,
сучасного обладнання, бібліотеки, комп’ютерного класу тощо. Здобувачі демонструють достатній рівень обізнаності
щодо питань академічної доброчесності. Недоліки суттєво не впливають на якість реалізації освітнього процесу і
наукової діяльності аспірантів, тому можна зробити висновок про достатню відповідність ОНП «Ветеринарна
медицина» Критерію 10 з наявністю недоліків, що не є суттєвими.

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.

Під час акредитації на запит експертів (питання 7 – надати лінки або фотокопії затверджених Робочих програм
дисицплін 2019, 2020 н.р.), надано посилання на сторінку кафедри анатомії і гістології
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag, на якій розміщено робочі програми без підписів і
печатки на титульному аркуші (12 дисциплін 2019-2020 н.р.), тому проведено експертизу саме цих Робочих програм.
Також, за відсутності лінку на затверджену ОНП 2020-2021 н.р., що розміщується в розділі офіційного сайту ЗВО
« а с п і р а н т у р а » , п р о в е д е н о експертизу проекту ОНП на 2020-2021 н.р.
(znau.edu.ua/images/public_document/2020/Проєкт%20ОНП%202020.pdf)

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

Сторінка 26



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

Ільніцький Микола Григорович

Члени експертної групи

Грушанська Наталія Геннадіївна

Побережець Віталій Леонідович
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