
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37256 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

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 37256

Назва ОП Галузеве машинобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 133 Галузеве машинобудування

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 Венжега Володимир Іванович, Шепеленко Марія Іванівна, Власовець
Віталій Михайлович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.11.2020 р. – 06.11.2020 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/%D0%97%D0%B2%D1
%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB-
%D0%BC%D0%B0%D1%88.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%
D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%
B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0
%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93_%D0%B3%D0%B0%D0%BB-
%D0%BC%D0%B0%D1%88.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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ЕГ під час аналізу відомостей самооцінювання, наданої за запитом документації, та під час проведення
дистанційного етапу акредитаційної експертизи проаналізувала докази і переконалась в тому, що освітній процес за
ОНП «Галузеве машинобудування» у Поліському національному університеті здійснюється з врахуванням
отриманих результатів сучасних наукових досліджень в даній галузі. ОНП в цілому відповідає Критеріям
акредитації та є актуальною, враховуючи вимоги сучасного ринку праці, інтереси стейкхолдерів, напрями розвитку
спеціальності та ЗВО. Цілі ОНП є чіткими, структура та зміст логічними і послідовними. Форми навчання
відповідають сучасним вимогам вищої освіти, цілям ОНП. Для реалізації ОНП є необхідний рівень матеріально-
технічних ресурсів, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Значна увага ЗВО приділяється відкритості та
прозорості, дотриманню академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу. Важливим аспектом є
високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, що було встановлено при роботі експертної групи.
Професійна кваліфікація викладачів відповідає діючим вимогам, цілям ОНП, місії та стратегії розвитку ЗВО.
Результати акредитаційної експертизи показують, що ОНП та освітня діяльність ЗВО відповідають усім Критеріям
акредитації з недоліками, що не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП «Галузеве машинобудування» в ПНУ за ціллю, змістом, структурою відповідає місії та стратегії ЗВО,
забезпечує формування запрограмованих компетентностей та результатів навчання та є унікальною в частині
галузевого аспекту – енергозбереження та енергоефективність, екологобезпечні технології. Цілі ОНП та програмні
результати навчання випливають із галузевого та регіонального контексту, який чітко прослідковується як в
компонентах ОП, так і в програмних компетентностях. На ОНП науковими керівниками виступають відомі вчені з
визнаних наукових шкіл, що сприяє якісній підготовці докторів філософії. ЗВО залучає до організації освітнього
процесу та реалізації програмних результатів навчання потенційних роботодавців з Інституту відновлюваної
енергетики НАН України, Біоенергетичної асоціації України та інших установ. Кафедра використовує наявний
науково-виробничий потенціал роботодавців для виконання науково-дослідних робіт, стажування НПП на
виробництві. В ПНУ розроблено систему матеріального та морального стимулювання НПП, що мотивує їх до
самовдосконалення та підвищення викладацької майстерності. ОНП добре забезпечена матеріально-технічними
засобами, аспіранти користуються можливостями ННЦ космічних технологій та Інжинірингової школи стартапів
"Noosphere engineering school", які мають інноваційне устаткування, стейкголдери сприяють її оновленню та
сумісному використанню унікального обладнанняя, що дозволяє досягти високих результатів у науковій та
педагогічній діяльності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертною групою виділено наступні слабкі сторони ОНП та відпрацьовані рекомендації щодо її посилення: а)
зосередити інформацію щодо ОНП на сайті ЗВО, бажано доопрацювати сайт для підвищення зручності
користування учасниками освітнього процесу; б) посилити міжнародну співпрацю з аналогічними ОНП та долучати
до співпраці іноземних роботодавців; в) підвищити активність і участь здобувачів у міжнародних програмах,
проектах, грантах, програмах академічної мобільності з організаціями, з якими вже укладені договори; г) частину
вибіркових компонент циклу професійної підготовки необхідно зорієнтувати на напрям наукових досліджень
роботодавців, адже з ними реалізується значна кількість наукових проектів; д) посилити освітню підтримку
здобувачів (Phd) першого та другого курсів в системі дистанційного навчання Moodle, перейняти досвід наповнення
курсів Moodle, як у випадку з ОКР бакалавр та встановити вхідний контроль в системі Moodlе.

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.

Доцільність відкриття ОНП «Галузеве машинобудування» обговорювалась та затверджена на Вченій раді ЖНАЕУ
(протокол № 8 від 27.05.2016 р.,), а останній перегляд здійснено у 2020р. (протокол Вченої ради № 11 від 24.06.2020
р.) на підставі наказу №37 від 10.03.2020р.
(https://drive.google.com/file/d/1Vwgseb1jMs0GN2UkoShXevsQEnGM6cD_/view) та введено в дію наказом від
1.09.2020р. Згідно наказу МОН України №329 від 03.03.2020р. ЖНАЕУ перейменовано у Поліський національний
університет (далі ПНУ). Цілі ОНП
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9D%D0%9F(%D0%94%D0%A4%D0%93%D0%9C)2
020_21.pdf) мають професійне спрямування, сформульовані чітко, відповідають стратегії розвитку ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%
D1%8F_%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3_2016.pdf) та місії ЗВО (підтверджено під час спілкування з
гарантом ОНП і керівником ЗВО), а саме у частині генерації нових знань, інноваційних ідей та створенні
екологобезпечних технологій, підготовки професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну
та підприємницьку діяльність. Реалізації місії ЗВО сприяє також унікальність ОНП, що орієнтована на аналітично-
практичну організацію наукових досліджень та навчального процесу для подолання науково-технічних проблем
механічної інженерії, зокрема агроінженерії та технічної біоенергетики.

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

Проведені зустрічі показали, що інтереси та пропозиції стейкхолдерів враховуються відповідно до п.11.1
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» та «Положення про порядок реалізації моніторингу та
перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020 р.) і
передбачають два рівні управління ОНП – адміністративний (деканат факультету) та академічний (гарант
програми), що забезпечує єдину системну комунікацію між ними та ЗВО. Інтереси аспірантів враховуються під час
формування цілей ОНП та програмних результатів навчання через анкетування щодо організації навчально-
наукового процесу, якості наукової та освітньої складових (результати враховано протоколи №6 та №8 засідання
НТР від 19.12.2019р. та 20.05.2020р.) та безпосередньо при роботі над науковими проектами з науковими
керівниками: «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-
харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України» (агентство ООН з питань промислового
розвитку ЮНІДО) та проектів ДР0116U008732, ДР0116U008734, ДР0118U003967 та ДР0117U007486. Участь
роботодавців (науково-дослідних установ - Інститут технічної теплофізики НАН України, Інститут відновлюваної
енергетики НАН України, Інститут сільського господарства Полісся, ННЦ «ІМЕСГ» та ЗВО - НУБіП) та академічної
спільноти у розробці ОНП підтверджено ЕГ на зустрічі фокус груп та у документах (протокол №12 засідання НТР).

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання випливають із галузевого та регіонального контексту
(Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», а саме «Раціональне природокористування»
та «Енергетика та енергоефективність» і пріоритетного напряму відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних
розробок на період до 2020р.») та результатами співпраці з Департаментами агропромислового розвитку та
економічної політики, а також регіонального розвитку Житомирської ОДА шляхом долучення академічної
спільноти до розробки та реалізації стратегії розвитку регіону, зокрема альтернативної енергетики, органічного
виробництва та створення регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся» (елемент з яким взаємодіють
аспіранти ОНП представлено у відеоогляді матеріально-технічного забезпечення). Наявні договори про співпрацю
із представниками галузі в регіоні та впровадження розробок – промислові та аграрні підприємства, зокрема ТОВ
«Каміньське» та ВАТ «Вібросепаратор». Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання було
враховано досвід аналогічної закордонної (Cільськогосподарська академія Університета Вітовта Великого (Литва),
ОНП «Technological Sciences T000, Environmental Engineering 04T») та вітчизняних (НУБіП, ННЦ «ІМЕСГ»)
програм підготовки третього рівня вищої освіти.

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
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навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На даний момент стандарт зі спеціальності «Галузеве машинобудування» ще не затверджено. Однак зміст ОНП дає
можливість досягти результатів навчання, які відповідають третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти,
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій для цього кваліфікаційного рівня та компетентності особи.
Змістовне наповнення програми повністю відповідає дескрипторам Національної рамки кваліфікацій згідно 8 рівня
(доктор філософії).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії розвитку Поліського національного
університету, спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності, що здатні системно
підходити до вирішення науково-технічних проблем з агроінженерії та технічної біоенергетики. Підготовка фахівців
здійснюється в умовах, максимально наближених до майбутніх місць їх професійної діяльності – наукових установ
та закладів освіти, забезпечується поєднанням наукової та практичної діяльності, освітнього процесу й взаємодії з
провідними науковими установами. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання при формуванні
ОНП визначались з врахуванням потреб стейкголдерів та враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту. Програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій. Наукова школа, що є основою даної програми (http://www.ntu.edu.ua/nauka/naukovi-rozrobki/),
дозволяє не тільки проводити на ОНП міждисциплінарні наукові дослідження, залучати аспірантів з інших ЗВО до
використання матеріальної бази, але й ефективно проводити наукові проекти з іншими науково-дослідними
установами.

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

Рекомендовано посилити аналіз та врахування досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітньо-наукових
програм за наступного перегляду ОНП. Рекомендовано посилити систематичне анкетування академічної спільноти
та роботодавців за даною програмою.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Галузеве машинобудування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти має достатній рівень
узгодженості за підкритеріями 1.1, 1.2, 1.4 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 1.3. Виходячи з аналізу
підтверджуючих фактів наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки,
встановлена достатня відповідність ОНП Критерію 1, з недоліками, 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).

Детальна інформація щодо ОНП представлена на сайті ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП(ДФГМ)2020_21.pdf). Відповідно до вимог законодавства
щодо навчального навантаження для третього рівня вищої освіти обсяг освітньої програми складає 60 кредитів
(100%), в тому числі 16 кредитів (26,7%) передбачено для вивчення вибіркових дисциплін, які орієнтовані на наукові
інтереси аспірантів.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОНП є чітко структурованою і містить всі необхідні позиції та визначення (загальна інформація, мета, опис, перелік
компетентностей та ПРН, перелік ОК тощо). Зміст ОНП включає необхідні обов’язкові та вибіркові складові, що
дозволяють в сукупності досягти заявлених цілей. Деталізоване вивчення ОНП та освітнього процесу показало, що
обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти цілей ОНП, ПРН та компетентностей. ОНП за роками навчання:
ОНП 2016-2018рр. https://drive.google.com/file/d/1qKif8m0UghXSmC-50xcTgnGGTqKKdsRf/view?usp=sharing; ОНП
2019р. https://drive.google.com/file/d/1PERvflRpTblqhhMfmggIOgQ8JGDXfFmn/view?usp=sharing; ОНП 2020р.
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП(ДФГМ)2020_21.pdf; проект ОНП 2021р. для обговорення
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. Робочі програми та силабуси для основних і вибіркових
дисциплін розміщено за посиланням https://drive.google.com/file/d/152KRew7Uu4jGDYH1y_dxY2tOvL48BuIM/view?
usp=sharing. Наукова складова ОНП становить невід'ємну частину навчального плану.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», ступінь вищої освіти –
доктор філософії, галузь знань 13 «Механічна інженерія». Представлений перелік освітніх компонент, робочі
програми, силабуси, схема послідовності вивчення освітніх компонентів п.4.2 ОНП
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП(ДФГМ)2020_21.pdf) забезпечують формування фахових
компетентностей, які відповідають предметній області спеціальності «Галузеве машинобудування». Проведенням
опитувань фокус груп підтверджено факт регулярного оновлення змісту освітніх компонентів ОНП відповідно до
принципу академічної свободи. Тематика наукових досліджень, що проводяться аспірантами відповідає тематиці
наукових досліджень ЗВО. Вона розроблена з метою забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в
галузевому машинобудуванні, шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та практично
спрямованих результатів, а також підготовки та захисту дисертацій.

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

Відповідно до відомостей про самооцінювання, самої ОНП «Галузеве машинобудування», «Положення про
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf) та «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20вибіркові%20навчальні%20дисципліни%
20ОП.pdf), а також за результатами опитування фокус-групи зі складу аспірантів, було зроблено висновок, що ОНП
передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії (16 кредитів, що складає 26,7 %).
Опитуванням підтверджено, що вибір дисциплін здобувачам був наданий, а вибіркової компоненти ОНП
зорієнтовані на наукові інтереси аспірантів.

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

Опитування фокус-груп «Роботодавці», «Здобувачі вищої освіти» та «Наукові керівники» підтверджують залучення
додаткових баз практичної підготовки, окрім самого ЗВО, а саме Інституту технічної теплофізики НАН України,
Інституту відновлюваної енергетики НАН України, Інституту сільського господарства Полісся, ННЦ «Інститут
механізації та електрифікації сільського господарства». Крім того є практика сумісного використання мобільного
обладнання, зокрема з НУБіП України. Устаткування переміщується між ЗВО в залежності від наукових завдань
аспірантів в рамках виконання спільних проектів. Практична підготовка регламентована «Положенням про
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №8 від 27.03.2019р.),
«Положенням про організацію та проведення практики здобувачами вищої освіти» (затверджено Вченою Радою
протокол №7 від 27.02.2020р.), «Положенням про викладацьку практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії у ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №6 від 28.12.2016р.) та здійснюється шляхом
проведення практичних і семінарських занять, проведенням викладацької практики. Для реалізації співпраці із
підприємствами і підвищення якості підготовки здобувачів, укладено договори з підприємствами про проходження
різних видів практик.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Специфіка ОНП передбачає в обов’язковому порядку формування у здобувачів соціальних навичок. Зміст ОНП
містить перелік загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, а також програмних результатів навчання,
частина яких співвідноситься з soft skills. Освітні компоненти ОК1 «Філософія науки та інновацій», ОК2 «Фахова
іноземна мова» та ОК4 «Організація та презентація наукових досліджень» формують універсальні навички
представлення власної ідеї в усній та письмовій формі, в тому числі в міжнародному контексті. Освітні компоненти
ОК8 «Методологія дослідження технічних систем», ОК5 «Інформаційні технології та системний аналіз в наукових
дослідженнях» та ОК7 «Управління науковими проектами та фінансування досліджень» спрямовані також на
розвиток системного мислення, здатності проводити спільні наукові проекти. ОК6 «Сучасні методики викладання у
вищій школі та педагогічна майстерність» та ПП «Педагогічна практика» пропонують удосконалити креативне
мислення аспірантів, здатність застосовувати набуті знання у професійній та науковій діяльності. Науково-
педагогічний персонал ОНП постійно підвищує кваліфікацію (http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-
konferentsiji/materiali-konferentsij/bioenergetichni-sistemi) розділ «Програми підвищення кваліфікації та
стажування» ), в тому числі за соціальними та професійними напрямами.

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

Сукупність результатів навчання, які описані в ОНП загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями
забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь, навичок. У зв’язку з відсутністю професійного стандарту група
розробників ОНП орієнтувалась на вимоги Національного класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор
професій» (наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. № 327 із змінами відповідно до наказу
Мінекономрозвитку України № 923 від 16.08.2012р.), Сукупність результатів навчання, які описані в ОНП
загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь,
навичок. У зв’язку з відсутністю професійного стандарту група розробників ОНП орієнтувалась на вимоги
Національного класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (наказ Держспоживстандарту
України від 28.07.2010р. № 327 із змінами відповідно до наказу Мінекономрозвитку України № 923 від
16.08.2012р.), Постанову КМУ від 23 листопада 2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікації»
(зі змінами від 25.06.2020р.) та від 23 березня 2016р. №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)».

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.

Для з’ясування завантаженості здобувачів за ОНП в університеті проводяться їх опитування, як у формі бесіди
протягом освітнього процесу, так і анкетування
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Нове%20опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20освітн
ьої%20складової%20у%20ПНУ%20-%20Google%20Формы.pdf). Так, згідно опитування 73,7% аспірантів задоволені
обсягами навантаження, ще 21,1% скоріше так. Результати опитувань обговорюються на засіданнях кафедри.
Підготовка здобувачів за ОНП з 2016р. розрахована на 4 роки, що оптимізує теоретичну підготовку здобувача,
проведення досліджень, своєчасність підготовки та подання до друку статей, написання дисертаційної роботи.
Порівняння навчальних планів за 2016р. та 2020р. дозволило встановити збільшення практичної компоненти ОНП
та обсягу педагогічної практики з 2 до 4 кредитів. Освітня частина ОНП припадає на 1 та 2 роки навчання та містить
60 кредитів, з них вибіркові компоненти, які забезпечують наукові інтереси аспірантів щодо власних досліджень
забезпечені на 26,7%. Перший рік – загальна підготовка, 2- й рік фахова підготовка. Самостійна робота
забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни чи окремої теми, використанням платформи Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), електронних
ресурсів бібліотеки (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/).

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 за дуальною формою освіти не проводиться в рамках ОНП «Галузеве машинобудування».

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Щодо критерію 2 інформацію викладено у повній відповідності зі звітом самооцінювання, а зміст програми
відповідає предметній області спеціальності «Галузеве машинобудування». У ЗВО на ОНП значна увага
приділяється збільшенню частки наукового практичного навчання, педагогічній практиці, набуттю здобувачами soft
skills, що відповідає заявленим цілям. Всі програмні результати навчання досягаються за рахунок нормативних
компонентів. Роботодавці активно долучаються до реалізації та організації освітнього процесу та наукової
практичної підготовки, завдяки потужній матеріально-технічній базі університету та договорами про співпрацю з
провідними науковими установами. Виявлено раціональне співвідношення фактичного навантаження здобувачів
освіти та обсягу освітньої програми до окремих освітніх компонентів. Наукова складова ОНП становить невід'ємну
частину навчального плану.

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

Рекомендовано продовжити вдосконалення освітньої програми щодо структури освітніх компонентів та формування
індивідуальної освітньої траєкторії. Врахувати при перегляді ОНП досвід вітчизняних та закордонних програм
підготовки. Посилити освітню складову, скориставшись співпрацею з закордонними навчальними закладами.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура і зміст ОНП відповідають вимогам законодавства, а інформацію за даним критерієм надано повно та у
відповідності зі звітом самооцінювання. Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії на основі
діючого у ЗВО механізму вибору студентами навчальних дисциплін підтверджено. ОНП «Галузеве
машинобудування» за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти загалом відповідає Критерію 2, з недоліками,
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 за ОНП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті ПНУ (http://znau.edu.ua/ - меню “Наука”- вкладка “Аспірантура та
докторантура” - “Правила прийому на навчання до аспірантури”). Для полегшення пошуку інформації умови вступу
та необхідні процедури, переліки документів та рейтингові списки вступників та рекомендації щодо зарахування в
аспірантуру містяться в окремому розділі сайту (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura). Перелік
усіх освітніх програм із зазначенням строку дії сертифікату також є доступним у підрозділі «Ліцензування та
акредитація» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). За результатами проведених бесід в
фокус-групах з аспірантами, отримано позитивні відгуки про доступність сайту при вступі на дану ОНП і роботу
приймальної комісії.

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

Формування контингенту студентів ОНП спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти в ПНУ здійснюэться згідно з «Правилами прийому до аспірантури та докторантури до
ЖНАЕУ» (Додаток №8 до Правил прийому на навчання до ЖНАЕУ в 2020р. затверджених вченою радою
20.12.2019р., протокол №5) з дотриманням законодавчих, нормативних актів та з дотриманням вимог нормативних,
інструктивних документів МОН України і відповідає акредитаційним та ліцензійним вимогам. Для зарахування
необхідно успішно скласти вступний іспит зі спеціальності 133 (в обсязі магістерської програми – 4 блоки, які
враховують подальшу специфіку ОНП), вступний іспит з іноземної мови в обсязі, який має відповідати рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (здобувачі, які підтвердили свій рівень знання, зокрема
англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови), надати презентацію дослідницьких
пропозицій чи досягнень (реферат, вимоги до якого визначені Правилами прийому, результати перевірки
оформляються у вигляді протоколу) та пройти співбесіду з передбачуваним науковим керівником. За наявності
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вступник подає копії своїх публікацій з обраної спеціальності та протокол їх перевірки. Вступники, які вступають з
іншої спеціальності, попередньо складають додаткове вступне випробування.

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 вступників, отриманих в інших ЗВО, є доступними для всіх учасників освітнього
процесу та регулюється «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» (затверджено
Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020р.)
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF). Під час акредитаційної експертизи встановлено, що процедура є загальнодоступною та зрозумілою. Наразі
такої практики на ОНП не було.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ЖНАЕУ (до 10% загального обсягу
ОНП) регулюються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті»
(затверджено Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020р.)
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). Під час зустрічей з здобувачами, академічним персоналом, адміністративним персоналом та
керівництвом ЗВО було визначено готовність закладу до застосування можливості визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті. На момент роботи ЕГ таких практик ще не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП «Галузеве машинобудування» та процедури вступу є чіткими і зрозумілими,
не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному сайті університету. Визнання результатів
навчання здобутих в інших ЗВО чітко регламентується низкою положень, які представлені на офіційному веб-сайті.
Процедури вступу є прозорими і зрозумілими для здобувачів (інформація розміщена на веб-сайті у розділі
«Аспірантура та докторантура» - http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura) та забезпечують доступ за
неупередженим конкурсом. Правила прийому на ОНП враховують особливості самої програми.

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

Рекомендується активізувати пошук та участь в міжнародних програмах академічної мобільності здобувачів (як з
освітньою так і науковою складовою), посилити інформування про можливість визнання результатів навчання,
отриманих в неформальній освіті, інших ЗВО відповідно до укладених договорів про співпрацю, а також впровадити
цю практику в освітній процес ОНП. Рекомендується інформацію щодо ОНП на сайті ЗВО зосередити в одному
розділі.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Галузеве машинобудування» має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за
підкритеріями 3.1, 3.2 та недостатній рівень узгодженості за підкритеріями 3.3 та 3.4. (відсутня практика
застосування). Зважаючи на відповідність наданої інформації та підтверджуючих фактів, можна зробити висновок
щодо достатньої відповідності програми Критерію 3.
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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 і викладання, що обрані ЗВО сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та результатів
навчання. Експертною групою встановлено, що вивчення освітніх компонентів здійснюється із застосуванням
різних методів, які передбачені Положенням про організацію освітнього процесу опублікованого на сайті ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf). В відомостях про самооцінювання достатньо повно обґрунтовано відповідність методів навчання
і викладання програмним результатам навчання. В ОП застосовуються методи і прийоми як традиційної системи
навчання, так й інноваційні, такі як відео-методи у сполучені з новітніми інформаційними технологіями та
комп’ютерними засобами навчання. Інформація про це наведена в робочих програмах. Викладачами застосовуються
словесні методи навчання (лекція, дискусія, співбесіда), практичні методи (лабораторні, практичні заняття,
розрахункові, графічні роботи), наочний метод (ілюстрацій, демонстрацій), відео-метод у сполученні з новітніми
інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані)
лекції-візуалізації, практичні заняття (кейси, вправи, графічні, метод проектування та інші) з використанням
мультимедійного обладнання. Використовуються кращі практики викладання, викладачами які мають значний
практичний досвід та підвищили кваліфікацію за кордоном. Здобувачі вищої освіти мають можливість вибрати
напрям і тематику наукових досліджень.

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).

Інформація про освітній процес доступна, зрозуміла та надана вчасно. Доступ до інформації, щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, а також порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів
ОНП наведено у формі силабусів та робочих програм, також ОНП
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП(ДФГМ)2020_21.pdf) та навчального плану опублікованого
на сайті ЗВО (https://drive.google.com/file/d/1r2p_9fAGfv8WE4E3ynsPU4eTnOtaZ5qT/view?usp=sharing). Інформація
про графікк навчального процесу міститься сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-
protsesu). За результатами інтерв’ювання здобувачів визначено, що студенти забезпечені інформацією про освітній
процес своєчасно і в достатньому об’ємі. Ознайомлення здобувачів із ОНП здійснюється також викладачами.
Особливо важливу роль у навчальному процесі відіграє науковий керівник, який проводить консультації щодо
формування та реалізації індивідуальних навчальних планів здобувачів, що було виявлено при спілкуванні із
здобувачами та викладачами ОНП. Встановлено, що у ЗВО на регулярній основі проводиться анонімне анкетування
щодо рівня задоволеності здобувачів методами навчання і викладанням за ОНП. ЗВО надано приклад анкети
(https://drive.google.com/file/d/1bE0KUFMUWQpDMibURAUCAxe2b4qVyDrM/view?usp=sharing). Існує можливість
проведення даного анкетування у онлайн режимі на сайті ЗВО.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20наукової%20ск
ладової%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf).

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

В ході проведення онлайн акредитації було встановлено, що у Поліському національному університеті на ОНП
«Галузеве машинобудування» відповідально підійшли до питання впровадження досліджень в освітній процес.
Гарант ОНП Кухарець Савелій Миколайович - д. т. н., професор, завідувач кафедри механіки та інженерії
агроекосистем, директор науково- інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та
енергоефективності. Має більше 150 наукових публікацій, із них 20 проіндексовано в базах Scopus та Web of Science.
В ОНП імплементовано величезний досвід досліджень в технічній біоенергетиці, технічному забезпеченню
агроекосистем, енергозбереженні. Матеріальна база ЗВО дозволяє успішно здійснювати дослідження в цій сфері. Всі
навчальні дисципліни ОНП передбачають можливість проведення наукових досліджень. Здобувачі ОНП проходять
викладацьку практику в обсязі 4 кредитів. Невід’ємною частиною поєднання навчання і досліджень є участь
здобувачів у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях. Команда здобувачів вийшла в полуфінал
конкурсу стартапів та інноваційних проектів ЮНІДО/ГЕФ в сфері чистих технологій GCIP Ukraine
(https://drive.google.com/file/d/1Qk5AVUvXvmMzEzOShD2wA_PFFl8GkAM7/view?usp=sharing). Наявність
дослідницької складової було підтверджено при інтерв’юванні здобувачів та викладачів ОНП. Фінальним етапом, що
підтверджує опанування здобувачем ОП є захист дисертаційної роботи.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

В ході он-лайн зустрічі з викладачами експертною групою встановлено, що викладачі на постійній основі
оновлюють зміст дисциплін використовуючи бібліотечні та Internet-ресурси, матеріали науково-практичних
конференцій, а також підвищення кваліфікації у наукових установах України та за кордоном, що задокументовано
(https://drive.google.com/file/d/1n1yyIupeIgkviGyB0qpPbIwN3CfJDYYX/view?usp=sharing). Укладено угоду про
науково-освітню співпрацю між Житомирським національним агроекологічним університетом та Національним
аграрно-дослідницьким інноваційним центром (NAIK). При інтерв’юванні викладачів було встановлено факти
стажування науково-педагогічних працівників, задіяних в ОНП - Кухарця Савелія Миколайовича та Яроша
Ярослава Дмитровича в Академії університету імені Вітаутаса Великого на факультеті сільськогосподарської
інженерії з отриманням відповідного сертифіката.

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

При роботі експертної групи у ЗВО встановлено, що в університеті діє відділ міжнародних зв’язків, в обов’язки якого
входить: розробка угод, проектів і робочих програм співробітництва із закладами вищої освіти – партнерами
Поліського Національного університету; пошук і оперативне розповсюдження інформації всім підрозділам ЗВО про
нові міжнародні програми і проекти; допомога в поданні заявок на участь в міжнародних програмах, сприяння
виконанню програм і проектів у рамках існуючих угод; залучення коштів закордонних грантодавців для розвитку
матеріально-технічної бази університету, спільних програм навчання студентів, досліджень, розробок, конференцій,
публікацій, академічних обмінів; організація закордонних стажувань професорсько-викладацького складу і практик
студентів університету в наукових установах The PennsylvaniaState University Department Of Agricultural And
Biological,USA; Vytautas Magnus University, Литва; NemzetiAgrárkutatási És Innovációs Központ, Угорщина;
ResearchInstitute Of Agricultural Engineering, Чехія. Прикладами реалізації програм міжнародної академічної
мобільності можуть бути стажування на кафедрі аспіранта із Сільськогосподарської академії м. Каунас (Литва):
https://drive.google.com/file/d/1z11pGVNKEFJ_e18p55ufils9r9klHcJX/view?usp=sharing та стажування здобувача ОНП
в Литві: https://drive.google.com/file/d/1Bguf-R2_uAijhivLHikJ3OAu7eG4SOhg/view?usp=sharing

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених цілей та результатів навчання.
Інформація про освітній процес доступна, зрозуміла та надана вчасно, щодо усіх освітніх компонентів ОНП. У ЗВО
проводиться на регулярній основі анонімне анкетування щодо рівня задоволеності здобувачів методами навчання і
викладанням на ОНП. На ОНП «Галузеве машинобудування» системно підходять до впровадження досліджень в
освітній процес, особливо при виконанні дисертаційної роботи. Викладачі на постійній основі оновлюють зміст
дисциплін, використовуючи бібліотечні та Internet-ресурси, матеріали науково-практичних конференцій, а також
підвищення кваліфікації у наукових установах України та за кордоном. Участь у конкурсі стартапів та інноваційних
проектів. Реалізуються програми міжнародної академічної мобільності у вигляді обміну здобувачами вищої освіти
для стажування.

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

Деяка інформація на сайті університету щодо освітньої програми незручна для використання та потребує уточнення.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Досягнення програмних результатів навчання за ОНП здійснюється із застосуванням форм та методів навчання і
викладання, які передбачені “Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ”. Формами та методами
навчання і викладання за ОНП є лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, опрацювання публікацій у
профільних фахових виданнях, консультації із викладачами та провідними науковцями, проходження практики,
підготовка дисертаційної роботи. В освітньому процесі застосовуються інформаційно-комунікаційні технології
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(онлайн-лекції, Moodle). Здобувачі під час виконання навчальних завдань вільно обирають форми і методи
навчання, тематику наукових досліджень, наукового керівника (керівників), мають можливість формування
індивідуального навчального плану, що є запорукою академічної свободи та мобільності здобувачів. Поєднання
навчання і наукових досліджєнь відбувається за рахунок співпраці здобувача з викладачами кафедр факультету
інженерії та енергетики, науковим керівником, науковцями науково інноваційного інституту під час навчання та
після закінчення освітньої частини ОНП. Для підготовки викладачів і здобувачів до участі у програмах академічної
мобільності та інтернаціоналізації підготовки за ОНП деякі дисципліни викладаються з елементами англійської
мови. Міжнародна діяльність кафедри здійснюється також у наступних формах: участь здобувачів і викладачів у
міжнародних конференціях, публікація наукових статей у зарубіжних виданнях. Загалом за критерієм 4 ОНП
відповідає встановленим вимогам.

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.

Для перевірки запланованих результатів навчання застосовуються різні методи та форми оцінювання (напр. усні
відповіді та письмові роботи). При інтерв’юванні здобувачів встановлено, що студенти проінформовані про вимоги
щодо оцінювання освітнього компонента (попередній огляд, завдання тощо) до початку його вивчення. Графік
підсумкового оцінювання освітніх компонентів перебуває у відкритому доступі на сайті ЗВО та своєчасно доводиться
до всіх зацікавлених сторін. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в робочій програмі
навчальної дисципліни, які оприлюднюються на першому занятті зі студентами. Критерії оцінювання знань
студентів є чіткими, зрозумілими та дозволяють з’ясувати, наскільки здобувач вищої освіти зміг досягти
запланованих результатів навчання (отримати відповідні знання, уміння та сформувати компетентності) та
перебувають у відкритому доступі. Результати складання екзаменів і заліків оцінюються за національною
чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «зараховано», «незараховано») та за
100-бальною рейтинговою шкалою та за оцінкою EСTS (А, В, С, D, E, FX). Оцінювання знань здійснюється
відповідно до критеріїв оцінювання.

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

За ОНП «Галузеве машинобудування» третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, восьмий кваліфікаційний
рівень Національної рамки кваліфікації атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту
дисертаційної роботи, виконання і захист якої здійснюється на завершальному етапі навчання.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Аналіз «Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному
університеті» показав, що правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими, доступними для всіх
учасників освітнього процесу та гарантують забезпечення об’єктивності екзаменаторів, передбачаючи процедуру
оскарження їх результатів. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти експертна група переконалась, що вони
достатньо поінформовані щодо правил проведення контрольних заходів та оскарження їх результатів, екзаменатори
є об`єктивними та дотримуються вимог щодо проведення контрольних заходів. Випадків оскарження результатів
оцінювання не зафіксовано. Вивчення результату моніторингу опитування студентів відображають високу
обізнаність студентів в питаннях академічної доброчесності.

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.

Ознайомлення з документами, що містять стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в
Поліському національному університеті, зустрічі з науково-педагогічними працівниками, здобувачами,
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представниками органів студентського самоврядування засвідчили, що в університеті в цілому та на кафедрі зокрема
здійснюються такі заходи щодо дотримання учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності:
інформаційна робота викладачів зі здобувачами, мотивація здобувачів до навчання, перевірка робіт на плагіат,
інформаційна та консультаційна робота наукової бібліотеки з авторами наукових праць, відкритий доступ до
інформації та ін. Документами, що регулюють питання про дотримання умов академічної доброчесності є: 1)
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20плагіат.pdf. 2) Документ, який регламентує
процедуру перевірки наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність
академічного плагіату. 3) Договір з компанією на надання послуг або на придбання технологічних рішень, які
використовуються на ОНП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими, валідними та заздалегідь оприлюдненими.
Правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього
процесу та гарантують забезпечення об’єктивності екзаменаторів, передбачаючи процедуру оскарження їх
результатів. В університеті сформовано чітку і зрозумілу політику та стандарти для забезпечення академічної
доброчесності. Академічна доброчесність популяризується серед здобувачів вищої освіти.

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

Рекомендовано включити до ОНП окрему освітню компоненту присвячену академічній доброчесності при
підготовці до публікації наукових здобутків аспірантів іноземною мовою.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Усі форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП забезпечують перевірку розуміння
здобувачами вищої освіти програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами,
здатності використання для вирішення практичних задач та передбачають перевірку готовності вирішувати типові
професійні завдання й дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувачів та їх компетентності з навчальної
дисципліни. Оцінка наукової компоненти ОНП здійснюється шляхом публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального
навчального плану, а також проходження попередньої експертизи роботи. В університеті популяризується
академічна доброчесність через політику закладу та розроблені інструменти та стандарти протидії порушенням
академічної доброчесності. Загалом за критерієм 5 ОНП відповідає встановленим вимогам.

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.

Аналізом звіту про самооцінювання, результатів опитування здобувачів вищої освіти першого і другого року
навчання, інтерв'юванням гаранта освітньої програми а також науково-педагогічних працівників, що забезпечують
досягнення програмних результатів навчання з ОНП «Галузеве машинобудування» було встановлено. 1) Науково-
педагогічні працівники (НПП), що забезпечують реалізацію освітньої програми та програмні результати навчання,
мають відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з навчально-методичного забезпечення навчального
процесу. 2) Аналіз результатів опитування ЗВО ОНП «Галузеве машинобудування», засвідчили високу оцінку
викладацької майстерності (60% здобувачів повністю задоволені методами навчання і викладання, 40% скоріше
задоволені, незадоволених немає). 3) Інформація про програми підвищення кваліфікації в рамках ЗВО викладена в
наступних документах:1) Положення про підвищення кваліфікації фахівців
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF, 2)
Інформація про програми підвищення кваліфікації. http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. При
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інтерв’юванні викладачів було встановлено факти стажування науково-педагогічних працівників, задіяних в ОНП -
Кухарця Савелія Миколайовича та Яроша Ярослава Дмитровича в Академії університету імені Вітаутаса Великого на
факультеті сільськогосподарської інженерії з отриманням відповідного сертифіката.

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

Добір викладачів для забезпечення програмних результатів навчання за ОП здійснюється відповідно до 1) Порядок
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті
http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf. Конкурсний відбір проводиться в
умовах відкритості, гласності, законності об'єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної комісії,
неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників. Для
оцінки рівня професійної кваліфікації претендента на посаду практикується проведення пробних занять. Результати
опитування здобувачів підтверджують, що науково-педагогічним працівникам, які забезпечують програмні
результати навчання за ОНП «Галузеве машинобудування», притаманний високий рівень професіоналізму.

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

Для реалізації програмних результатів навчання ЗВО залучає до освітнього процесу за ОНП «Галузеве
машинобудування» зовнішніх стейкхолдерів. Це д-р техн. наук., проф. Кудря О.С. – директор Інституту
відновлюваної енергетики НАН України, канд. техн. наук Гелетуха Г.Г. – голова правління Біоенергетичної асоціації
України, спілкування з якими засвідчило їх участь у освітньому процесі.
https://drive.google.com/file/d/1iCWssoHAbpATYnGw2u047RgZZlt2wFrn/view?usp=sharing.–. Кафедра використовує
наявний потенціал роботодавців для виконання науково-дослідницьких робіт студентів та науково-педагогічних
працівників.

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

Залучення професіоналів-практиків, експертів в галузі, представників роботодавців для проведення аудиторних
занять здійснюється, що підтверджено на зустрічах з роботодавцями. Оплата таких послуг зі сторони ЗВО не
підтверджена.

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

Підвищення мотивації науково-педагогічних працівників (НПП) та сприяння їх професійному розвитку
регламентує «Положення про підвищення кваліфікації фахівців»
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF та
положення про «Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному університеті»
http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf. На підставі результатів досягнень
НПП у навчальній, методичній, науковій, виховній, організаційній роботі, за підсумками навчального року,
формується рейтинг, на підставі якого застосовується система матеріального і морального заохочення.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Спілкування з ректором та менеджментом Поліського національного університету продемонструвало, що в
університеті завдяки індивідуальним рейтингам НПП створена система заохочення викладачів за досягнення у
фаховій сфері, яка є підставою для преміювання, встановлення надбавок, тощо. Запровадження системи
матеріального та морального заохочення стимулює викладачів до самовдосконалення та підвищення викладацької
майстерності. ЖНАЕУ преміює викладачів за публікацію статей в періодичних виданнях, що індексуються в Scopus
та Web of Science.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують реалізацію програмних результатів навчання здобувачів вищої
освіти (ЗВО) за освітньою програмою «Галузеве машинобудування», мають відповідну кваліфікацію і здійснюють
необхідне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, про що свідчать результати опитування
здобувачів. Конкурсний відбір проводиться в умовах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів
конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об'єктивності та
обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад
науково-педагогічних працівників. ЗВО залучає до організації освітнього процесу та реалізації програмних
результатів навчання потенційних роботодавців з Інституту відновлюваної енергетики НАН України,
Біоенергетичної асоціації України, спілкування з якими засвідчило їх участь у освітньому процесі. Випускова
кафедра використовує наявний науково-виробничий потенціал роботодавців для виконання наукових досліджень
здобувачів вищої освіти. НПП один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації та стажування у провідних
ЗВО та науково-дослідних інститутах України. В ЗВО розроблено систему матеріального та морального
стимулювання НПП, що мотивує їх до самовдосконалення та підвищення викладацької майстерності.

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

Університет має знаходити ширші можливості для залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять на
оплатній основі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. Відбуваються зустрічі роботодавців та науковців із
здобувачами та їх науковими керівниками, заохочується складання договорів на виконання НДР з підприємствами
та державними установами. Є випадки залучення для проведення аудиторних занять професіоналів-практиків,
експертів в галузі, представників роботодавців на безоплатній основі. НПП один раз на п’ять років проходять
підвищення кваліфікації та стажування у провідних ЗВО та науково-дослідних інститутах України. Відповідно до
Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ високий рівень професійної компетентності та ефективної роботи
науково-педагогічного працівника на займаній посаді є підставою для його матеріального і морального заохочення.
Загалом за критерієм 6 ОНП відповідає встановленим вимогам.

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.

ЗВО має достатню кількість комп’ютерних класів та лабораторій, необхідних для викладання дисциплін. Всі
лабораторії оснащенні діючими макетами та елементам сучасної техніки, вимірювальним приладами та
обладнанням. На території ЗВО є теплиці та ботанічний сад для проведення дослідних робіт. Також слід відмітити,
що до складу університету входять Навчально-науковий центр космічних технологій (http://space.znau.edu.ua/) та
Інжинірингова школа стартапів "Noosphere engineering school" (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vidkrittya-
noosphere-engineering-school-u-zhnaeu#!DSC_3068). Наявні навчально-методичні комплекси забезпечення
дисциплін, що сприяють розумінню цілей і завдань ОНП, а також шляхів досягнення програмних результатів
навчання. У освітньому процесі використовується система Moodle (http://185.25.118.66/). Бібліотека ЗВО має чотири
читальні зали та забезпечує доступ до електронного репозитарію http://ir.znau.edu.ua/, комп'ютерна мережа
ЖНАЕУ підключена до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science та має тестовий доступ до повнотекстових
баз даних ЕВSСО. З інформації (відеоматеріали), яка надана ЕГ, встановлено належний рівень матеріально-
технічного забезпечення навчального процесу та дозвілля здобувачів (http://znau.edu.ua/, вкладка «Університет» –
Про університет). Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвинутою соціальною інфраструктурою
(гуртожитки, кав’ярні, гуртки художньої самодіяльності, спортивні гуртки для студентів та викладачів). Також з
результатів бесіди з роботодавцями виявлено практику тимчасового надання обладнання в користування ЖНАЕУ та
навпаки.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

За результатами проведених бесід із здобувачами вищої освіти та викладачами ЖНАЕУ визначено, що в межах ОНП
забезпечується безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та інформаційних
ресурсів, які є необхідними та достатніми для навчання, викладацької й наукової діяльності. Організовується участь
здобувачів вищої освіти у семінарах, виставках, конференціях, форумах, конкурсах тощо (Приклади перерахованих
заходів: https://www.facebook.com/events/236819520812172/; http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-
konferentsiji/materiali-konferentsij/bioenergetichni-sistemi; https://nubip.edu.ua/node/71193;
http://repository.vsau.org/getfi le.php/25134.pdf; http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-vdruge-proveli-
konferentsiyu-bioenergetichni-sistemi-v-agropromislovomu-
virobnitstvi#!46485984_2136620006383285_3294341577907896320_n та на сторінці спільноти кафедри механіки та
інженерії агроекосистем https://www.facebook.com/groups/phdpnu). Адміністрація та студентське самоврядування
ЗВО сприяють створенню сприятливого освітнього середовища, намагаються задовольнити потреби та інтереси
здобувачів вищої освіти. ЕГ було також встановлено, той факт, що аспіранти мають право на безкоштовну
публікацію своїх наукових надбань у фахових виданнях ЖНАЕУ, а саме в науковому, фаховому, періодичному
журналі «Наукові горизонти» (http://journal.znau.edu.ua/horizons/). З проведених бесід з окремими групами
стейкхолдерів було підтверджено, що аспіранти та викладачі мають безкоштовний доступ до міжнародних
наукометричних баз Scopus та Web of Science з локальної мережі ЗВО.

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.

Умови навчання є безпечними для життя і здоров’я. Адміністрація ЗВО створює позитивні умови для емоційного
благополуччя здобувачів вищої освіти і викладачів. Підтримку у психологічній адаптації здобувачів вищої освіти
надає нещодавно заснована «Соціальна психологічна служба ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/ - меню «Університет» -
вкладка «Публічна інформація» - «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ») та підрозділ
«Юридична клініка». В університеті значна увага приділяється організації побуту та дозвілля студентів (в поза
карантинні умови): працюють кав’ярні; функціонує художня самодіяльність (Народний аматорський духовий
оркестр, Ансамбль барабанщиць, гурток естрадного співу та інші (http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-
vikhovannya/structure-tsentra/cektor-kulturno-mistetskoji-diyalnosti), діє спортивно-оздоровчий комплекс. Здобувачі
можуть відвідувати спортивні секції з баскетболу, важкої атлетики, футболу та інші (http://znau.edu.ua/tsentr-
gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/structure-tsentra/sektor-ozdorovcho-fizkulturnoji-ta-sportivnoji-roboti). З
інформації, яка була надана ЕГ, встановлено належний рівень соціального та гуманітарного розвитку здобувачів
(http://znau.edu.ua/, вкладка «Соціальний та гуманітарний розвиток») зі здобувачами проводять опитування щодо
встановлення оцінки рівня психологічної безпеки населення
(https://survey123.arcgis.com/share/f4c5a2e4f37545a298a3b83405c689b5), також було виявлено залучення здобувачів,
щодо встановлення їх потреб та наукових інтересів відповідно до ОНП
(https://drive.google.com/file/d/1iCWssoHAbpATYnGw2u047RgZZlt2wFrn/view).

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

За результатами проведених бесід із представниками студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти
можна зробити висновок, що ЗВО на достатньому рівні забезпечує освітню, організаційну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти, яка регламентується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf); освітню підтримку - участь у наукових конференціях молодих вчених міжнародного,
всеукраїнського і регіонального рівнів; інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти через мобільні
месенджери, досить зручну для стейкхолдерів форму розкладу занять (http://rozklad.znau.edu.ua) та сторінки у
соціальних мережах (зокрема спільнота кафедри у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/besinags),
консультативну підтримку на кафедрі через роботу завідувача кафедри та наукового керівника. З проведених бесід
встановлено, що соціальну підтримку через різноманітні заохочення здобувачів, що регулюється відповідно до
Положення про призначення і виплати стипендій, аспірантам і докторантам (http://znau.edu.ua/ - меню
«Університет» - вкладка «Публічна інформація» - «Положення про порядок призначення і виплати стипендій
студентам, аспірантам і докторантам, яке затверджене вченою радою 30.04.2020р. протокол № 9»), але ЕГ не
отримала підтвердження додаткових заохочень зі слів самих аспірантів. Також встановлено, що освітню підтримку
здобувачів (Phd) даної ОНП в системі дистанційного навчання Moodle (http://185.25.118.66/) отримують частково (в
системі наявні силабуси та методичне забезпечення в окремих дисциплінах, відсутній вхідний контроль),
консультативну підтримку здобувачі отримують загалом через мобільні месенджери в співпраці з викладачами та
науковим керівником.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

У ЖНАЕУ створено умови для комфортного навчання людей з особливими освітніми потребами. А саме: зроблені
пандуси на входах в корпуси; діє система супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю (http://znau.edu.ua/ -
меню «Університет» - вкладка «Публічна інформація» - «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю»);
також в корпусі №4 передбачено ліфт. Для осіб з обмеженими фізичними можливостями можуть надаватись освітні
послуги у формі дистанційного навчання, що регулюється Положенням про дистанційне навчання в ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf), зокрема в університеті діє система
дистанційного навчання Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), характер якої відображено в попередньому підкритерії.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій в університеті, що пов’язані із конфліктом інтересів
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями, присутні та висвітлені на сторінці
сайту університету
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%
20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF). В університеті є скриньки довіри, під час зустрічей,
експертна група отримала інформацію, що студентське самоврядування інформоване про можливість використання
даної скриньки, але наразі не долучались до її використання. Прикладів конфліктних ситуацій чи намагання їх
уникнення членами ЕГ з результатів зустрічей не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Завдяки фінансовій підтримці ЗВО та співпраці з представниками роботодавців оновлюється матеріально-технічна
база кафедри механіки та інженерії агроекосистем. До складу ЖНАЕУ входять Навчально-науковий центр космічних
технологій та Інжинірингова школа стартапів "Noosphere engineering school", які мають інноваційне устаткування та
надають здобувачам інформаційну, організаційну та юридичну підтримку при практичній реалізації їх наукових
проектів, (приклад: https://drive.google.com/file/d/1Qk5AVUvXvmMzEzOShD2wA_PFFl8GkAM7/view).

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

Недостатня інформованість здобувачів вищої освіти щодо вирішення конфліктних ситуацій, зокрема пов’язаних з
дискримінацією та сексуальними домаганнями; недостатня інформованість здобувачів вищої освіти щодо соціальної
підтримки через різноманітні заохочення. Посилити освітню підтримку здобувачів (Phd) першого та другого курсів
в системі дистанційного навчання Moodle. Рекомендовано перейняти досвід наповнення курсів Moodle, як у випадку
з ОКР бакалавр та встановити вхідний контроль в системі Moodlе.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗВО має необхідні ресурси для викладання дисциплін та завдяки спонсорській допомозі роботодавців оновлює свою
матеріально-технічну базу. Реалізація ОНП забезпечується в умовах безоплатного доступу викладачів і здобувачів
вищої освіти до інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності. ЗВО на достатньому рівні забезпечує: освітню підтримку здобувачів вищої освіти; наукові студентські
конференції міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів; інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти
через сторінки у соціальних мережах, консультативну підтримку на кафедрі, через роботу наукових керівників та
декана факультету. Умови навчання у ЗВО є безпечними для життя і здоров’я. Санітарно-технічний стан будівель і
споруд ЗВО, які продемонстровано на відео, відповідають необхідним умовам експлуатації, встановленим
законодавством. Підтримку у психологічній адаптації здобувачів вищої освіти надає нещодавно заснована
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«Соціальна психологічна служба ЖНАЕУ», поки інформативність про її діяльність у середовищі здобувачів дуже
низька. Загалом за критерієм «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» ОНП відповідає встановленим вимогам.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЖНАЕУ є окреме Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF та Положення про
внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/ - меню «Університет» - вкладка
«Публічна інформація» - «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»). Для
планування освітнього процесу на кожен навчальний рік деканом факультету з випусковою кафедрою складається
робочий навчальний план згідно ОНП, в якому обумовлені щорічні особливості організації освітнього процесу та
варіації вибіркових дисциплін. В ході проведення зустрічей зі стейкхолдерами виявлено, що здобувачі, академічний
персонал та роботодавці приймали участь в обговоренні ОНП
(https://drive.google.com/file/d/1XaYiCLaVp9780rFxxELiloU8evQXLNwi/view;
https://drive.google.com/file/d/1iCWssoHAbpATYnGw2u047RgZZlt2wFrn/view?usp=sharing;
https://drive.google.com/file/d/1n1yyIupeIgkviGyB0qpPbIwN3CfJDYYX/view?usp=sharing).

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.

Здобувачі вищої освіти залучені до процесу перегляду та затвердження ОНП як члени науково-технічної ради ННІ
та органи студентського самоврядування як члени Вченої ради Університету ЖНАЕУ. Під час онлайн спілкування
з’ясовано, що представники студентського самоврядування ознайомлені з процедурою перегляду ОНП та навіть
навели приклади щодо своїх пропозицій, а саме переглянути навантаження здобувачів відведеного на самостійну
роботу. Крім того, аспірант другого року навчання Кондратюк А.М. підтвердив, що ознайомлений з такою
процедурою забезпечення якості ОНП і приймав участь в цьому процесі
(https://drive.google.com/file/d/15l18NOdkP47gVsqE0ISTcENqz1aE8kTS/view). За результатами проведених бесід із
науково-педагогічними працівниками виявлено, що ЗВО проводить опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за ОНП «Галузеве машинобудуваня» Позиції та
рекомендації здобувачів беруться до уваги
(https://drive.google.com/file/d/1n1yyIupeIgkviGyB0qpPbIwN3CfJDYYX/view).

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

Залучення роботодавців до перегляду ОНП відображений в Положенні про порядок реалізації, моніторингу та
перегляду освітньої програми
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF в п.6 даного
положення. Під час бесіди з роботодавцями з’ясовано, що їх участь в обговоренні ОНП проявилася в рецензуванні та
в вираженні власних рекомендацій, які враховуються в результаті спільної наукової роботи із науковцями Інституту
технічної теплофізики НАН України, Інституту сільського господарства Полісся та ННЦ «Інститут механізації та
електрифікації сільського господарства». Наприклад: Гелетуха Г.Г. – голова правління Біоенергетичної асоціації
України порекомендував поглибити вивчення процесів виробництва відновлювальної енергії та доповнити новими
компетентностями й вилучити неактуальні з ОНП «Галузеве машинобудування». На підставі цього ЕГ було надано
посилання на удосконалену ОНП з врахуванням рекомендацій роботодавців
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9D%D0%9F(%D0%94%D0%A4%D0%93%D0%9C)2
020_21.pdf), але на офіційному сайті ЗВО є обмеження доступу для перегляду даної інформації (переглянути можна,
якщо користувач має це посилання).

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

Наразі випускників за ОНП «Галузеве машинобудування» немає. Але ЗВО започатковує Асоціацію випускників
Поліського національного університету (http://znau.edu.ua/ - меню «Університет» - вкладка «Публічна інформація»
- «Положення про асоціацію випускників»).
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Зважаючи на започаткування «Соціальної психологічної служби ЖНАЕУ» (http://znau.edu.ua/ - меню
«Університет» - вкладка «Публічна інформація» - «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ») та
Асоціацію випускників Поліського національного університету (http://znau.edu.ua/ - меню «Університет» - вкладка
«Публічна інформація» - «Положення про асоціацію випускників») ЕГ робить висновок, що Система забезпечення
якості вищої освіти у ЖНАЕУ відповідально та швидко реагує на виявлені недоліки за результатами проведених
акредитацій. Але провівши аналіз експертною групою виявлено, що рекомендації представника роботодавців
Гелетухи Г.Г., частково прийняті до уваги та вже наведені в проекті ОП «Галузеве машинобудування» за 2020 рік
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9D%D0%9F(%D0%94%D0%A4%D0%93%D0%9C)_
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf).

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

Акредитація освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» в Житомирському національному
агроекологічному університеті здійснювалась вперше. У ЗВО здійснено акредитаційні експертизи освітньо-
професійних програм за спеціальністю «Право», «Садівництво і виноградарство», «Захист та карантин рослин»
другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Аналіз
зауважень, які були наведені у звітах акредитаційних експертиз показав, що ЗВО зацікавлено у виправленні
виявлених недоліків і швидко на них реагує, про що свідчить створення «Соціальної психологічної служби ЖНАЕУ»
та Асоціації випускників Поліського національного університету. Також на запит членів експертної групи керівник
навчально-наукового центру забезпечення якості освіти ЖНАЕУ Степаненко Н. І. надала інформаційну довідку про
відповідні заходи ЗВО, щодо рекомендацій попередніх експертиз
(https://drive.google.com/file/d/1bmBWaDPAtxqff0JKyIx3iDCqR2e6-7kN/view), що свідчить про оперативність та
відповідальність даного центру.

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 культури якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої
діяльності за цією ОНП, але за даним процесом на цей час не має переконливого системного характеру.
Повноваження даної структури надані створеному навчально-науковому центру забезпечення якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У ЗВО є передумова громадського обговорення ОНП всіма учасниками освітнього процесу. ЗВО швидко реагує на
зауваження попередніх акредитаційних експертиз. Роботодавці залучається до процесу перегляду ОНП та
приймають участі у її оновлені, надають конкретні рекомендації.

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

Результати процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП на кожному етапі доцільно відображати у відкритому
доступі на сайті ЗВО, що сприятиме долученню до обговорення потенційних роботодавців, випускників,
формуванню культури якості та сприятиме постійному систематичному розвитку ОНП, освітньої діяльності за цією
ОНП в академічній спільноті ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП у ЗВО регламентується
окремим положенням. За результатами проведених бесід із аспірантами та представниками студентського
самоврядування, роботодавцями визначено, що здобувачі вищої освіти та представники студентського
самоврядування ЖНАЕУ, а також роботодавці беруть безпосередньо участь в обговоренні всіх питань, що стосуються
провадження та удосконалення освітнього процесу. Керівництво ЗВО приділило певну увагу рекомендаціям
акредитацій Національного агентства відреагувавши на більшість з них. Рекомендовано сформувати культуру
якості, яка сприятиме постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за цією ОНП в академічній спільноті ЗВО.
На час експертизи ЕГ не виявлено переконливого системного характеру культури якості в академічній спільноті
ЗВО.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються згідно з: 1. Статутом ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf); 2. Колективним
договором ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D
0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80.pdf); 3.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0
%BD%D1%8E%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B
5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%A3.pdf) 4. Положення про організацію освітнього процесу
у ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D
0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%83%20%D0%96%D0%9D%D0%90
%D0%95%D0%A3.pdf) Ці правила та процедури послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Всі
посилання розміщено на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/), в їх пошуку експертна група проблем не виявила.

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.

Проект ОНП «Галузеве машинобудування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, розроблений та
представлений у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9D%D0%9F(%D0%94%D0%A4%D0%93%D0%9C)_
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf). Також надані контакти для пропозиції та зауваження
щодо змістовної частини освітньо-наукової програми, які необхідно надсилати за адресою, а саме адреса ЗВО та
адреса електронної скриньки для листування.

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.

Інформація про освітню програму оприлюднена в частковому обсязі та доступ до цієї інформації є неочевидним.
Членами ЕГ не було виявлено посилань на попередні ОНП «Галузеве машинобудування» на офіційному сайті ЗВО.
Рекомендовано покращити доступність та адресність отримання інформації з сайту університету. Робочі навчальні
плани дисциплін навчального плану не розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сторінка 20



Прозорість та публічність основних документів і процедур забезпечують та регулюють освітній процес ЗВО.
Університет має свої сторінки в усіх популярних соціальних мережах, загальна інформація про ЗВО на цих акаунтах
оновлюється часто.

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

Робочі навчальні плани дисциплін навчального плану не розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті
ЖНАЕУ. Навігація та структура інформації веб-сайту не просто ускладнюють користувачу роботу з ним, але
унеможливлюють бажання працювати із сайтом взагалі.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Основна інформація про ЗВО є на офіційному сайті та в більшості сучасних соціальних мереж, контент яких
регулярно та часто оновлюється. Рекомендується не обмежуватись тільки загальною інформацією для абітурієнтів
(умови вступної кампанії, структура університету), а й інформувати інші групи стейкхолдерів про можливість
перегляду ОНП та внесені до неї зміни. Зважаючи на наведені сильні і слабкі сторони, експертна група дійшла
висновку, що ОНП аргументовано відповідає рівню В за Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст програми відповідає науковим інтересам аспірантів, а саме меті, структурі, напрямку їх дисертаційних
досліджень та дослідницькій і викладацькій діяльності
(https://drive.google.com/file/d/10I9nILutGPXHn3XBbo9i4NROu-NwLCGX/view?usp=sharing). Зокрема належний
рівень англомовного академічного письма та комунікацій забезпечує ОК2 «Фахова іноземна мова» (блоки 2-5 та 1,6
відповідно). Розвитку науковому світогляду аспірантів сприяють: ОК1, ОК5. Наукові інтереси аспірантів щодо
власних досліджень забезпечені вибірковими компонентами (26,7%), які відповідають напряму ВК1.1-1.3, змісту
теоретичної частини ВК2.1-ВК2.3 та особливостям досліджень ВК4.1-ВК4.3. Опитування фокус-груп «Академічний
персонал», «Здобувачі вищої освіти» та «Наукові керівники» підтверджують відповідність вибору дисциплін
науковим інтересам аспірантів. Повноцінна підготовка аспірантів до дослідницької діяльності забезпечується ОК3,
ОК7-9 (19 кредитів, достатність яких підтверджена аспірантами) та додатково вибірковою компонентою. На
підготовку аспірантів до викладацької діяльності за спеціальністю в ОНП виділено 8 кредитів, що забезпечено
зокрема освітньою компонентою ОК6 «Сучасні методи викладання у вищій школі та педагогічна майстерність» та
ПП з циклу практичної підготовки – педагогічною практикою. Ознайомлення з індивідуальними планами
аспірантів підтвердило системність у перегляді ОНП відповідно до їх наукових інтересів.

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

Ще на етапі вступу до аспірантури вступники презентують свої дослідницькі пропозиції в формі реферату,
досягнення (копії публікацій з обраної спеціальності, протокол її перевірки) та проходять співбесіду з
передбачуваним науковим керівником (п.2.3 Додатку №8 до Правил прийому на навчання до ЖНАЕУ в 2020р.
затверджених Вченою радою 20.12.2019р. протокол №5). В залежності від рівня обчислюється додатковий бал за
окремі показники наукових здобутків вступника (п.3.10). Аналіз документів
(https://drive.google.com/file/d/10I9nILutGPXHn3XBbo9i4NROu-NwLCGX/view?usp=sharing), індивідуальних планів
аспірантів (https://drive.google.com/file/d/1Wi5ZlKLBD4bt017orobq0EVhmgY_FF8m/view) та результатів опитування
фокус-груп «Здобувачі вищої освіти», «Наукові керівники» підтверджено відповідність наукової діяльності
аспірантів (Ковальчук В.О., Кондратюк А.М., Овдіюк В.М., Махов О.А., Кухарець М.М., Терещук М.Б.), в тому числі
тем досліджень (теми після обговорення затверджуються на засіданні кафедри, науково-технічній раді факультету
інженерії агропромислового виробництва та затверджуються Вченою радою університету), до напряму досліджень
та кваліфікації їх керівників (Цивенкова Н.М., Ярош Я.Д., Міненко С.В., Кухарець С.М.).
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3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

Для проведення наукових досліджень та апробації їх результатів університетом створено наступні можливості:
видається науковий фаховий журнал «Наукові горизонти» (категорія Б, спеціальність 133, наказ МОН України №
409 від 17.03.2020р.); проводиться проміжне та річне звітування аспірантів на засіданнях кафедр, науково-технічній
раді інституту, комісії з проведення атестації аспірантів та вченій раді університету з представленням результатів
виконання індивідуального плану наукової роботи; проводиться щорічний конкурс «Кращий молодий науковець»,
діє наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-
10/naukovo-innovatsiina-diialnist); забезпечено доступ до методичних матеріалів освітніх компонентів за ОНП у
бібліотеці ЗВО (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) та системі дистанційного навчання Moodle
(http://185.25.118.66/course/view.php?id=1890); діє підписка на 14 друкованих періодичних видань за освітніми
компонентами ОНП та є відкритий доступ до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science; проводяться
міжнародні науково-практичні конференції, зокрема «Біоенергетичні системи» та фахові семінари на яких
обговорюється наукова новизна та практичні результати досліджень. Інформація у відомостях про самооцінювання
підтверджена ЕГ під час дистанційного візиту (посилання на відео (https://drive.google.com/file/d/1P_as1HaZr-
mLIEVcc39yxwK0lhpYmIEI/view).

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.

Відповідно до «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
ЖНАЕУ» (рішення Вченої Ради від 31.08.2015р., протокол №1) аспіранти мають право навчатись за програмами
академічної мобільності, проходити наукове та мовне стажування. Здобувачі мають доступ до останніх наукових
досягнень міжнародної академічної спільноти через безкоштовну роботу у науково-метричних базах даних Scopus,
Web of Science та через спільні публікації. Для підвищення ефективності співпраці ЗВО встановлено партнерські
зв’язки у сфері науки та освіти з 42 закордонними вищими закладами освіти (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-
spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9; http://znau.edu.ua/ - меню “Університет” - вкладка “Публічна
інформація” - “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
ЖНАЕУ”). На базі університету засновано Інформаційний центр Європейського Союзу в Житомирській області,
який надає консультаційну допомогу, інформаційний супровід, можливості роботи з інформаційними ресурсами ЄС
та допомагає у поданні та написанні заявок на гранти ЄС. В університеті набув реалізації проект Європейського
Союзу Еразмус+ Жан Моне модуль «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE (2016-
2019 рр.). Безпосередньо для аспірантів ОНП діють договори про співпрацю з Національним аграрним
дослідницьким інноваційним центром (Угорщина) та Сільськогосподарською академією університету Вітовта
Великого (Литва). Так аспірант Андрій Забродський з Сільськогосподарської академії університету Вітовта Великого
проходив стажування 9.12.2019-9.01.2020 р. на базі ЖНАЕУ, а аспірант ОНП Микола Кухарець стажувався в
університеті м.Каунаса (Литва) 31.08.2020-25.09.2020 р. (https://drive.google.com/file/d/1Bguf-
R2_uAijhivLHikJ3OAu7eG4SOhg/view). Здобувачі також залучаються до міжнародної спільноти через участь в
міжнародних конференціях, круглих столах. ЗВО також регулярно проводить Інформаційні дні програми «Горизонт
2020».

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

Експертною групою зафіксовано, що в напрямку досліджень ОНП діє наукова школа факультету інженерії та
енергетики, яка включає 4 доктори наук та 24 кандидати. Керівники наукової школи – д.т.н., проф. Грабар І.Г. (h-
index Scopus 2) та Кухарець С.М. (h-index Scopus 5). Керівники аспірантів Цивенкова Н.М. (h-index Scopus 3), Ярош
Я.Д. (h-index Scopus 3), Кухарець С.М. та Міненко С.В. (h-index Scholar 4) приймають участь у дослідницьких
проектах. Зокрема у проекті «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної
енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України», який виконується під егідою
агентства ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) та за фінансування Глобального Екологічного Фонду
(ГЕФ). Крім того продовжуються роботи за проектами ДР0116U008732, ДР0116U008734, ДР0118U003967 та
ДР0117U007486. До виконання проектів залучаються аспіранти ОНП, а їх результати публікуються в провідних
наукових виданнях в Україні та за кордоном. На зустрічі з роботодавцями встановлено, що керівники аспірантів
також працюють над проектами в рамках співпраці із науковцями НУБіП, Інституту технічної теплофізики НАН
України (угода про наукову співпрацю на період 2019-2024 рр.), Інституту відновлюваної енергетики НАН України
(угода про наукову співпрацю від 15.05.2019р.), Інституту сільського господарства Полісся (договір про співпрацю
№03-02 від 14.11.2017р.), ННЦ «ІМЕСГ» (договір про співпрацю №11-1 від 20.11.2017р.).
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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.

Зустріч зі стейкхолдерами підтвердили наявність у ЗВО практик дотримання академічної доброчесності у
професійній діяльності наукових керівників та аспірантів, відповідно до п.3.2 «Положення про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ». Процедура перевірки регламентується документом
«Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань в ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/pro_navch-metod_ta_nayk_vudan.pdf). Наявність процедури та
обізнаність з нею підтверджена на зустрічах зі стейкхолдерами, результатами анкетування п.6
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20організації%20навчально
-наукового%20процесу%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf) та
наданими результатами перевірки (https://drive.google.com/file/d/1dCTmn6hCpp-NEz8jRCl-4OmvAIrfTeZ3/view?
usp=sharing). Аспіранти та наукові керівники ознайомлені з інформаційними матеріалами, заходами, що
проводяться ЗВО (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist). Для перевірки на плагіат
використовується система Unicheck – договір №08-09 від 3.09.2020р.
(https://drive.google.com/file/d/1UqLikiwQHI7myGacxmzO6nwk5XXmuqGd/view). Експертами не виявлено випадків
порушення академічної доброчесності науковими керівниками аспірантів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Професорсько-викладацький склад факультету інженерії та енергетики ПНУ готує висококваліфікованих фахівців,
що формують кадровий склад не тільки університету, але й інших ЗВО, зокрема НУБіП України. ОНП відповідає
науковим інтересам аспірантів і забезпечує підготовку до дослідницької та викладацької діяльності. ЗВО
започатковує плідну співпрацю з міжнародними організаціями та установами. Матеріально-технічне забезпечення
факультету дозволяє виконувати наукові дослідження на високому науковому рівні. До позитивних практик слід
віднести те, що правила прийому на ОПП враховують особливості самої програми.

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

До слабких сторін програми слід віднести недостатньо повне за роками набору до аспірантури залучення здобувачів
освіти за ОНП до міжнародної академічної мобільності. Рекомендується частину вибіркових компонент циклу
професійної підготовки зорієнтувати на напрям наукових досліджень роботодавців, адже з ними реалізується
значна кількість наукових проектів. Для більш інтенсивного залучення здобувачів освіти за ОНП до міжнародної
академічної мобільності в рамках міжнародної проектної діяльності рекомендується збільшити обсяг (можливо за
рахунок факультативу) з фахової іноземної мови.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП «Галузеве машинобудування» у ПНУ відповідає вимогам Критерію 10, але має недоліки, що не є суттєвими.
Встановлено, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, забезпечує повноцінну підготовку здобувачів
вищої освіти до дослідницької та викладацької діяльності, теми наукових розробок керівників дотичні напряму
роботи аспірантів. Університет забезпечує підтримку аспірантів для проведення і апробації результатів наукових
досліджень, аспіранти мають можливість долучатись до міжнародної академічної спільноти, наукові керівники
регулярно приймають участь у дослідницьких проектах, результати яких публікуються, практика дотримання
академічної доброчесності сформована, процедури зрозумілі та прозорі. Експертна група оцінювала кожен з цих
елементів окремо з наступним синтезом спільної оцінки за критерієм. Зрештою ЕГ дійшла висновку щодо рівня
відповідності «B».

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

Загалом процедура проходження експертної оцінки відбувалася в дружній обстановці, відчувалась зацікавленість
керівництва ЗВО у покращенні освітнього середовища. Крім цього хочемо зазначити, що ЗВО зацікавлений у
виправленні виявлених недоліків і швидко на них реагує. Такий висновок можливо зробити з аналізу зауважень
попередніх акредитацій.

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

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.
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Керівник експертної групи

Власовець Віталій Михайлович

Члени експертної групи

Венжега Володимир Іванович

Шепеленко Марія Іванівна
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