
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37255 Екологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 101 Екологія

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 37255

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

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 Шелест Зоя Михайлівна, Брайнінгер Ольга Іванівна, Бахарєв
Володимир Сергійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.11.2020 р. – 21.11.2020 р.

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

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

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

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

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

Цілі освітньо-наукової програми є досяжними, чіткими та зрозумілими. Структура та зміст освітньо-наукової
програми відповідає тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також
досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. Процедури вступу та визнання результатів
навчання, в цілому, є доступними та зрозумілими. Система навчання та викладання за освітньо-науковою
програмою, завдяки задокументованим фактам залучення стейкґолдерів, сприяє досягненню заявлених цілей і
програмних результатів навчання, має студентоцентрований тренд і відповідає принципам академічної свободи.
Система оцінювання здобувачів, в цілому, є чіткою та зрозумілою, контрольні заходи є валідними і заздалегідь
доведеними до учасників освітнього процесу. Людські ресурси є достатніми для досягнення цілей ОНП. Освітнє
середовище є безпечним та достатньо комфортним, ураховуючи потреби людей з обмеженими можливостями.
Залучені матеріальні ресурси дозволяють досягти визначених програмних результатів навчання і виконати наукову
складову. Внутрішня система забезпечення якості регламентована відповідним Положенням, забезпечена
адміністративною структурою і є дієвою. Прозорість і публічність діяльності ЗВО є достатньою для формування
необхідного рівня довіри. У ЗВО створено наукове середовище, що є запорукою успішного досягнення цілей
освітньо-наукової програми.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами та позитивними практиками поданої ОНП є: 1) Підтверджена роботодавцями актуальність
знань, умінь і навичок здобувачів, відповідність сучасним уявленням про наукового фахівця в галузі екології,
затребуваність майбутніх випускників на ринку праці. 2) Фактична реалізація дієвої процедури формування
індивідуальної освітньої траєкторії, яка враховує відповідність освітніх компонент обраним здобувачами напрямкам
наукових досліджень. 3) Підтверджений основними стейкґолдерами належний рівень опанування soft skills навичок
та здобуття практичних навичок викладацької діяльності. 4) Організація та забезпечення дієвої роботи фахової
служби соціально-психологічної підтримки для допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій, запобіганні випадків
дискримінації і сексуальних домагань. 5) Активна позиція самоврядних організацій молодих учених у проміжній
атестації здобувачів та оцінюванні якості освітнього процесу. 6) Підтверджена здобувачами доцільність та
реалізована можливість застосування дистанційних технологій для проведення занять під час проходження
викладацької практики в умовах карантинних обмежень. 7) Матеріальне заохочення викладачів і здобувачів
третього освітньо-наукового рівня за публікацію результатів досліджень у виданнях, включених до наукометричних
баз Web of Science і Scopus. 8) Наявність сертифікованої вимірювальної лабораторії Навчально-наукового центру
екології та охорони навколишнього середовища з широким спектром сучасного вимірювального устаткування. 9)
Використання практики періодичного опитування здобувачів, щодо задоволеності та забезпеченості освітнього
процесу. 10) Студентоцентрована діяльність бібліотеки Університету з надання консультативних та інформаційних
послуг. 11) Створення належних умов для інклюзивної освіти та служби супроводу. 12) Наявність Навчально-
наукового центру забезпечення якості освіти. 13) Забезпечення прозорості та публічності, шляхом оприлюднення
достовірної інформації стосовно освітнього процесу. 14) Забезпечення належних умови для здійснення наукової
діяльності аспірантів. 15) Високий рівень публікативної активності та результативності наукової діяльності наукових
керівників та аспірантів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони ОНП та рекомендації експертної групи: - відсутність у вільному доступі на сторінках офіційного
сайту НПУ інформації щодо результатів залучення сейкґолдерів до процесів удосконалення ОНП . Рекомендовано
розміщувати у відповідному розділі сайту ЗВО ОНП кожного навчального року, документальні підтвердження
залучення стейкґолдерів з деталізованим відображенням результатів обговорення змін в ОНП, результати
анкетувань випускників програми стосовно відповідності критеріям забезпечення якості ОНП; - система вибору
навчальних дисциплін в структурі ОНП та навчального плану за своєю сутністю є блочною. Рекомендовано подавати
у навчальному плані підготовки лише узагальнену інформацію щодо обсягу вибіркової частини без конкретизації
освітніх компонентів. Формувати перелік дисциплін вільного вибору з урахуванням можливого розширення як
тематики наукових досліджень, так і пропозицій щодо освітніх компонентів з інших ОНП; - аспіранти, що
навчаються без відриву від виробництва виконуючи завдання викладацької практики обмежено залучаються до
самостійного проведення навчальних занять. Рекомендовано надавати більше автономії здобувачами заочної форми
навчання у частині самостійного проведення навчальних занять; - відсутність практики міжнародної академічної
мобільності серед здобувачів за ОНП. Рекомендовано для її реалізації врахувати досвід он-лайн стажувань, набутий
викладачами; - відсутність практики залучення роботодавців до викладання на ОНП. Ураховуючи наявний в ПНУ
досвід залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять на ОПП зі спеціальності 101 “Екологія”,
рекомендовано поширити цей досвід при викладанні на ОНП третього освітнього рівня; - під час проміжної
атестації аспіранти звітуються про виконання лише наукової складової освітньо-наукової програми. Запропоновано
доповнити “Положення про атестацію докторів філософії” конкретними вимогами щодо проміжного звітування
здобувачів про стан виконання освітньої складової ОНП; - відсутні чітко сформульовані санкції за прояви
дискримінація, сексуального домагання та корупцію. Рекомендується формалізувати процедуру виявлення та
запобігання дискримінації, сексуальному домаганню та корупції; - на офіційному сайті відсутня інформація щодо
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безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до Університету. Рекомендовано оприлюднити вказану
інформацію (на сайті, офіційних сторінках в соціальних мережах). - силабуси та РП дисциплін розміщені лише на
платформі Moodle. Рекомендовано оприлюднювати на сторінках офіційного веб-сайту актуальну та відповідним
чином затверджену інформацію щодо робочих програм дисциплін і силабусів; - на вимогу п. 5,6,7 ст. 42 Закону
України “Про освіту” рекомендовано розширити розділ 5 “Положення про академічну доброчесність” ПНУ шляхом
визначення процедури та конкретизації видів академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або
деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Відповідно до заявленої ОНП вступу на навчання 2019 року
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП_Екологія_Вступ_2019.pdf) загальною ціллю навчання є -
формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності
у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Зазначена мета добре узгоджується з
місією Поліського національного університету (далі - ПНУ)(ПНУ є правоприємником Житомирського
національного агроекологічного університету - ЖНАЕУ), яку зазначено в офіційній Стратегії розвитку ЗВО -
генерування нових знань, інноваційних ідей і створення екологобезпечних технологій; підготовка професіоналів, що
вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні
зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf). Реалізація векторів розвитку
університету, зазначених в Стратегії, в цілому здатна достатньо повно забезпечити виконання вимог, передбачених
ОНП. Інформацію, подану у вищезазначених документах, було підтверджено керівником ПНУ під час
відеоконференції.

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

ОНП спрямована на реалізацію інтегральної компетентності, що передбачає формування у майбутнього доктора
філософії здатності розв’язувати складні комплексні проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-
педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення. У процесі зустрічі з представниками роботодавців було вербально підтверджено
факти обізнаності стейкґолдерів з особливостями поданої ОНП, її ціллю та відповідності визначених програмних
результатів навчання (далі - ПРН) вимогам роботодавців в сфері екологічних та агроекологічних досліджень та їх
достатності для успішної практичної діяльності. Під час он-лайн зустрічей із здобувачами (зустріч 4 та резервна)
було одержано підтвердження того факту, що здобувачі, по-перше, вважають зміст освітньої складової достатнім для
формування комплексу дослідницьких навичок з наукової роботи, здійснення професійної викладацької роботи та
передачі науково-технічних знань і досвіду. По-друге, як стейкґолдери, вони залучаються до процесу розвитку та
вдосконалення ОНП, їх побажання і думки враховуються Наприклад: збільшення обсягу практичної підготовки з
дисципліни “Фахова іноземна мова”, що підтверджено під час зустрічі з академічним персоналом; розширення
переліку вибіркових дисциплін за поданням аспіранта Устименка В.І. для забезпечення охоплення більш широкого
кола екологічних проблем на які спрямовані наукові дослідження аспірантів (протокол засідання кафедри екології
лісу та БЖД № 2/А від 10.09.2019, Довідка 1 додається). Зміни в ОНП різних років підтверджують той факт, що
представники академічного середовища ЗВО також залучаються як стейкґолдери до процесу оновлення, перегляду
та вдосконалення ОНП, зокрема, під час он-лайн зустрічі з представниками професорсько-викладацького складу
з’ясовано витоки ініціативи збільшення кількості кредитів (з 2 до 4), що відводяться на викладацьку практику.
Також до процесу залучені представники роботодавців, які запрошуються не рідше одного разу на рік на розширені
засідання кафедри (наприклад - за пропозицією к.с-г.н., завідувачки лабораторією екобезпеки земель, довкілля та
якості продукції Житомирської філії Інституту охорони ґрунтів України Ковальової С.П. до складу вибіркових
компонент ОНП включено дисципліну “Екологічний моніторинг забруднення довкілля” (протокол засідання
кафедри екології лісу та БЖД, № 10 від 30.05.2017, Довідка 2 додається). Проте варто зазначити, що на офіційному
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сайті ЗВО доступні до аналізу лише ОНП 2019 та 2020 років, результати залучення стейкґолдерів щодо впливу на
вдосконалення якості ОНП - не висвітлені. Подання зазначеної інформації на офіційному сайті НПУ дозволило б
більш повно відображати процеси якісних змін ОНП.

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.

Варто зауважити, що унікальність поданої на акредитацію ОНП визначається саме регіональним контекстом, адже
переважна більшість реалізованих та планованих наукових досліджень здійснюється в межах аграрної галузі з
урахуванням екологічної складової розвитку антропогенно навантажених та техногенно-змінених територій, у тому
числі, внаслідок радіаційного забруднення компонентів довкілля. У процесі он-лайн зустрічі з представниками
роботодавців було підтверджено той факт, що державні, комунальні, науково-дослідні та академічні установи за
профілем ОНП перманентно мають вакансії для роботи фахівців-екологів, які на достатньо високому рівні
володіють методами науково-дослідницької діяльності, а цілі та зміст ОНП, якість підготовки аспірантів (з якими
вони працюють в умовах залучення останніх до виконання науково-дослідних робіт, які виконуються за рахунок
замовника), рівень їх знань та вмінь відповідає сучасним вимогам ринку праці та тенденції розвитку екології як
науки. За результатом вивчення досвіду українських та закордонних ЗВО було сформовано такі програмні
результати навчання: ПРН03,05,06,07 (Національний університет біоресурсів і природокористування), ПРН08
(Білоцерківський національний аграрний університет), ПРН01,02 (Сумський національний аграрний університет),
ПРН09 (Державний університет “Житомирська політехніка”), ПРН10 (Житомирський державний університет імені
Івана Франка), ПРН11 (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), ПРН12 (Поморська академія в
Слупську, Республіка Польща, Довідка 3 додається). З усіма переліченими, а також іншими навчальними закладами,
зазначеними у звіті про самоаналіз заключені договори про співпрацю, що передбачають обмін науковими та
освітніми інноваціями. Під час проведення відкритої зустрічі до відеоконференції приєдналися представники
Сумського національного аграрного університету та Житомирського державного університету ім. Івана Франка, які
підтвердили зацікавленість розвитком даної ОНП та обмін досвідом в підготовці фахівців-екологів.

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

Затверджений стандарт вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні зі спеціальності 101 “Екологія” відсутній.
Проте, заявлені в ОНП 2019 р. ПРН відповідають дескрипторам восьмого рівня Національної рамки кваліфікації
(далі - НРК), у редакції затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011 зі змінами від
25.06.2020. Зокрема, умінням/навичкам, зазначеним в НРК, відповідають РН01-04; комунікаціям - РН08;
відповідальності/автономії - РН05 та РН07. Відповідність загальних і спеціальних компетентностей, передбачених
ОНП, дескрипторам НРК достатньо повно відображено в розділі 3 ОНП “Матриця відповідності компетентностей
дескрипторам НРК”. Передбачені в ОНП 2016 р. ПРН також повно мірою відповідають основним дескрипторам
восьмого рівня НРК в першій редакції від 23.11.2011.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОНП добре узгоджуються з місією та Стратегією розвитку ПНУ. До процесів моніторингу та удосконалення
ОНП залучено широке коло стейкґолдерів. Змістовна частина освітніх компонент ОНП забезпечує актуальність
знань, умінь і навичок здобувачів, відповідність сучасним уявленням про наукового фахівця в галузі екології,
затребуваність майбутніх випускників на ринку праці. Формування ПРН, передбачених ОНП, здійснювалося з
урахуванням досвіду вітчизняних та закордонних профільних ЗВО. За відсутності стандарту вищої освіти набір
компетентностей та зміст ПРН відповідає дескрипторам восьмого рівня НРК.

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

До слабких сторін ОНП варто віднести неповноту представлення інформації щодо залучення сейкґолдерів до
процесів формування, перегляду та вдосконалення ОНП на сторінках офіційного сайту НПУ. Рекомендовано -
розміщувати у відповідному розділі сайту ЗВО ОНП кожного навчального року; - окремим додатком до ОНП
прикріплювати протоколи розширених засідань кафедр, відповідальних за підготовку фахівців чи
робочих/проектних груп, з деталізованим відображенням результатів - обговорення змін в ОНП; - окремим
додатком до ОНП прикріплювати результати опитувань/анкетувань випускників програми стосовно відповідності
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критеріям забезпечення якості ОНП. Це дозволить конкретизувати якісні зміни в процесі вдосконалення поданої
ОНП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Визначені програмою підготовки компетентності та встановлені ПРН, які у свою чергу відповідають вимогами НРК,
формують міцний базис для досягнення узагальнених цілей ОНП. Цьому ж сприяє узгодженість галузевого,
регіонального аспектів та наукової унікальності ОНП з місією та стратегію розвитку ПНУ. До проектування
програми залучені стейкґолдери як з числа роботодавців, так і здобувачів вищої освіти. В процесі проектування
ОНП використано досвід профільних українських і закордонних ЗВО. Суттєві недоліки відсутні, проте визначені
слабкі сторони та надані ЕГ рекомендації дозволяють сформувати висновок щодо відповідності даного критерію
рівню “В”. Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною.

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).

Загальний обсяг освітньої складової ОНП (у версіях 2016 - 2019 рр.) складає нормативні 40 кредитів ЄКТС. В
результаті перегляду ОНП у 2020 році з метою вдосконалення обсяг освітньої компоненти збільшився до 60
кредитів ЄКТС, з яких обсяг вибіркових компонент складає 16 кредитів (26.6%), що відповідає нормам чинного
законодавства.

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.

Зміст поданої ОНП має чітку структуру. Обов’язкові компоненти та практична підготовка – 29 (72,5%) кредитів
ЄКТС, варіативна – 11 (27,5%) відповідно. Освітні компоненти взаємопов’язані чіткою логічною структурою,
основною метою якої є візуалізація процесу забезпечення досягнення ПРН та взаємозв’язку результатів навчання з
компетентностями майбутніх фахівців. Логіку схематичної побудови відображено як матриці відповідності -
програмних результатів навчання та компетентностей (розділ 4 ОНП), компетентностей освітнім компонентам
(розділ 5), програмних результатів навчання освітнім компонентам (розділ 6). Кожен програмний результат
навчання охоплений змістом програми. Проведений аналіз навчального плану та ОНП 2016 року та зі змінами –
2019 року, дозволив підтвердити актуальність інформації щодо змісту навчання фахівців за даною ОНП відповідно
до ОНП та відомостей про самооцінювання. Було розглянуто індивідуальні навчальні плани здобувачів кожного
року вступу, факт присутності всіх освітніх компонентів у формі та обсязі відповідно до ОНП – підтверджено.

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

Усі освітні компоненти мають чітку відповідність цілям ОНП «Екологія». Уведення до вибіркової частини низки
дисциплін «загальнонаукового» спрямування (Управління інтелектуальною власністю, Психологія творчості та
винахідництва, Управління науковими проектами) обґрунтовано необхідністю розширення загальної
компетентності ЗК06 та опанування загальної компетентності ЗК09. Варто зазначити, що набуття здобувачем
загальної компетентності ЗК09 “Здатність розробляти та управляти проектами” забезпечується виключно
опануванням освітньої компоненти “Управління науковими проектами”, яка є вибірковою. Проте компетентність
ЗК09 безпосередньо пов’язана з ПРН05, досягнення якого забезпечується вивченням обов’язкової дисципліни
“Методологія та технологія наукових досліджень”, отже - має місце технічна помилка при формуванні розділу 5
ОНП (стор. 15) “Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-наукової програми”.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

ОНП підготовки докторів філософії та навчальний план у своїй структурі забезпечують можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів за рахунок вибіркових освітніх компонентів. Порядок вибору
навчальних дисциплін в ПНУ регламентується “Положенням про формування навчальних дисциплін вільного
вибору студентами ЖНАЕУ (діюче Положення, уведено в дію з 01.04.2016)”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf). Установлено, що діюче
Положення чітко визначає порядок і процедуру вибору, проте не враховує особливості підготовки докторів
філософії у частині розділу 2 “Організаційно-методичне забезпечення права здобувачів вищої освіти на вибір
навчальних дисциплін”. У процесі он-лайн зустрічей здобувачі освіти підтвердили обізнаність щодо права вибору,
ознайомлення з процедурою вибору та запевнили реалізацію фактичного вибору освітніх компонентів відповідно до
спрямування тематики власних наукових досліджень. Реальність процедури вибору підтверджено, також, аналізом
індивідуальних навчальних планів аспірантів, де особисто рукою здобувачів вписано обрані навчальні дисципліни.
Відповідно до діючого Положення порядок реалізації права студента на вільний вибір дисциплін передбачає
створення переліку освітніх компонентів. Переліки/каталоги вибіркових навчальних дисциплін за всіма ОНП
підготовки докторів філософії, у тому числі 101 “Екологія”, формуються щорічно і розміщуються на офіційній
сторінці відділу аспірантури та докторантури -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Каталог%20Екологія.pdf. Опис дисциплін подано у вигляді
експлікацій. Під час зустрічі встановлено факт задоволеності здобувачів такою формою представлення інформації.
Каталог вибіркових дисциплін сформовано із зазначених компонентів, переважні більшість з яких дозволяє
одержати знання та вміння безпосередньо пов’язані з тематикою власних наукових досліджень здобувачів.
Пропозиції щодо освітніх компонентів в каталозі, які можуть бути представлені в структурі інших ОНП і сприяти
поглибленню рівня здобутих випускником загальних і частини спеціальних компетентностей є обмеженими. У
каталозі 2020 року для ОНП “Екологія” це одна дисципліна - “Етичний кодекс вченого”. Однак, варто зазначити, що
фактично система вибору є блочною - для вільного вибору пропонуються дисципліни за шифрами ВК1.1, 1.2, 1.3;
ВК2.1, 2.2, 2.3; ВК3.1, 3.2, 3.3 тощо. Прийнятність такого подання дисциплін вільного вибору в межах даної ОНП
обґрунтовується тим, що вибіркова «дисципліна 1» забезпечує поглиблення компетентностей досягнутих внаслідок
вивчення обов’язкових дисциплін, що відображено у матриці відповідності, а вибіркові «дисципліни 2,3»
характеризують обраний напрямок наукових досліджень.

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

ОНП та навчальним планом підготовки передбачено проведення викладацької практики у четвертому семестрі на
другому році навчання. Порядок проходження викладацької практики регламентовано “Положенням про
викладацьку практику…”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20викладацьку%20практику%20докторів%2
0філософії%20(1).pdf). Обсяг практичної підготовки за ОНП 2019 року - 4 кредити ЄКТС. Теоретичну складову
викладацької практики забезпечує обов’язкова навчальна дисципліна “Педагогіка і психологія вищої школи”. Під
час он-лайн зустрічей із здобувачами освіти було встановлено, що декілька аспірантів різних років навчання після
успішного завершення навчання на ОНП, захисту кваліфікаційної роботи мають бажання пов’язати власне життя з
викладацькою діяльністю в сфері вищої освіти. Вони вважають викладацьку практику невід’ємним елементом ОНП.
Усі здобувачі, що вже проходили практику зазначити, що отримали корисний досвід та удосконалення
комунікативних компетентностей і практичні навички виступу перед аудиторією. Разом з тим було встановлено, що
здобувачі очної форми безпосередньо та самостійно були залучені до процесу проведення навчальних занять.
Аспіранти заочної форми залучались до процесу підготовки навчальних занять і приймали безпосередню участь у
навчальному процесі, проте як стажисти - у присутності викладача. Такі форми залучення відповідають вимогам
діючого «Положення про викладацьку практику здобувачів ступеня доктора філософії в ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20викладацьку%20практику%20докторів%2
0філософії%20(1).pdf.pdf). Аспірантами-заочниками, що за посадами основної роботи мають значний практичний
досвід в межах галузі наукових досліджень під час зустрічей висловлені побажання більш широкого їх залучення до
навчального процесу як в межах викладацької практики, так і як стейкґолдерів, наприклад - шляхом проведення
дистанційних практичних семінарів.

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

Реалізація навчального процесу забезпечує належний рівень опанування soft skills навичок. Факт підтверджено в
процесі он-лайн зустрічі з аспірантами, що навчаються на ОНП, а також, за результатами зустрічі з представниками
роботодавців, які підтвердили достатній рівень комунікативності випускників, їх адаптивності, дослідницьких
навичок, навичок з управління проектами, здатності розв’язувати комплексні інноваційні завдання. Підтвердження
роботодавців базувалися на досвіді співпраці зі здобувачами в процесі виконання наукових досліджень в межах
реалізації науково-дослідних робіт за рахунок замовника.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній.

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

Розподіл обсягів ОНП у частині освітніх компонентів, згідно аналізу її структури і змісту, є цілком реалістичним.
Дисципліни, яким було б присвоєно недостатню кількість кредитів – відсутні. Положенням про організацію
освітнього процесу в ЖНАЕУ встановлено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується індивідуальним навчальним планом і становить: для денної форми навчання 60-65% загального
обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання –
90-92% від загального обсягу часу. Під час проведення он-лайн зустрічей зі здобувачами освіти встановлено факт
достатності аудиторного навантаження, обсягів самостійної роботи та комфортності навчання.

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.

Прикладів реалізації дуальної форми освіти на ОНП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Підготовка аспірантів ведеться за ОНП та навчальним планом, що структурою, обсягом, розподілом освітніх
компонентів, відповідають нормативним вимогам “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261
від 23.03.2016 зі змінами. Усі освітні компоненти мають чітку відповідність цілям ОНП «Екологія» та формують
цілісну систему досягнення ПРН з урахуванням унікальності самої ОНП. Можливість формування індивідуальної
освітньої траєкторії забезпечена дієвою процедурою вибору та фактично реалізована здобувачами. Форми і методи
навчального процесу забезпечують належний рівень опанування soft skills навичок та здобуття практичних навичок
викладацької діяльності.

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

Щодо слабких сторін варто віднести наступне: 1) Система вибору навчальних дисциплін в структурі ОНП та
навчального плану за своєю сутністю є блочною. Рекомендовано, ураховуючи щорічний перегляд ОНП, подавати у
навчальному плані підготовки лише узагальнену інформацію щодо обсягу вибіркової частини без конкретизації
освітніх компонентів з посиланням на процедуру вибору та відповідний каталог дисциплін. Формувати перелік
дисциплін вільного вибору з урахуванням можливого розширення як тематики наукових досліджень, так і
пропозицій щодо освітніх компонентів з інших ОНП, які дозволяють поглиблювати загальні компетентності. 2) На
сьогодні аспіранти, що навчаються без відриву від виробництва виконуючи завдання викладацької практики
обмежено залучаються до самостійного проведення навчальних занять. Рекомендовано надавати більше автономії
здобувачами заочної форми навчання у виконанні завдань викладацької практики саме у частині самостійного
проведення навчальних занять, у тому числі, у формі дистанційних практичних семінарів, ураховуючи їх
практичний досвід.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Вимоги законодавства щодо обсягів та розподілу навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти
виконано. Структура ОНП є логічною та такою, що у сукупності дозволяє досягти визначених ПРН. Освітні
компоненти, що мають сумнівний зв’язок з ОНП відсутні. Аспіранти мають можливість формування індивідуальної
освітньої траєкторії. Перелік освітніх компонент вільного вибору сформовано як з урахуванням розширення та
поглиблення рівня набутих компетентностей, так і відповідно до напрямів наукових досліджень здобувачів. Система
вільного вибору в ПНУ достатньо прозорою та зрозумілою. Дієвість та реальність процедури вибору підтверджена
здобувачами освіти під час інтерв’ювання.

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.

Умови прийому на навчання за ОНП третього освітньо-наукового рівня за ОНП “Екологія” в НПУ, визначаються
“Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20на%20навчання%20до%20аспірант
ури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖНАЕУ%20в%20%202020%20р..pdf), що є Додатком № 8 до Правил
прийому на навчання до Житомирського національного агроекологічного університету в 2020 році затверджених
вченою радою ЖНАЕУ, протокол № 5 від 20.12.2019
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Правила%20прийому%20для%20здобуття%20вищої%20освіти%
20в%20ЖНАЕУ%20в%202020%20році%20(зі%20змінами).pdf). Правила опубліковані на офіційному сайті ЗВО,
однак є непорозуміння технічного характеру: 1) За вищезазначеним лінком Правила прийому до аспірантури та
докторантури розташовані в розділі “Публічна інформація” сайту, проте фізично вони доступні лише з сторінки
“Аспірантура та докторантура”, а в переліку публічних документів відсутні; 2) Додатки до основних Правил прийому
розташовані у розділі “Публічна інформація” за окремим посиланням -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Додатки%20до%20Правил%20прийому%20для%20здобуття%20в
ищої%20освіти%20в%20ЖНАЕУ%20в%202020%20році.pdf , проте не містять у своєму складі додаток №8, який є
невід’ємною частиною загальних Правил прийому. Скоріше за все технічні помилки викликані змінами сайту ЗВО
внаслідок модернізації самого сайту, перейменування та реструктуризації підрозділів закладу. Правила прийому до
аспірантури та докторантури є чіткими та зрозумілими та не містять дискримінаційних положень. На сторінці
офіційного сайту «Аспірантура та докторантура (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura) в розділі
«Умови вступу» подано усю необхідну інформацію щодо процедури з урахуванням особливостей вступу на зазначену
ОНП.

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

Правила прийому враховують особливості заявленої на акредитацію ОНП. Підсумковий бал за результатами вступу
визначається як сума результатів іспиту зі спеціальності (програма фахового іспиту складена на основі матеріалу в
обсязі стандарту вищої освіти підготовки магістра зі спеціальності 101 “Екологія”), результатів іспиту з іноземної
мови, додаткового балу (не більше 20) - враховує наукові здобутки вступника (виступи на конференціях, наявність
наукових публікацій). Проте у п. 3.10 Правил прийому до аспірантури, які регламентують нарахування додаткових
балів не зазначено чи мають бути результати наукових досліджень вступника дотичними до спеціальності 101
“Екологія”, що може бути актуальним питанням, ураховуючи можливість перехресного вступу, і впливати на
результати рейтингового списку вступників.

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.

У ПНУ визначені чіткі правила визнання результатів навчання, одержаних в інших закладах освіти, у тому числі - в
процесі реалізації академічної мобільності. Основним документами, що регламентують порядок та опис процедури
визнання результатів є: “Положення про порядок перезарахування результатів навчання в ЖНАЕУ”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF) та “Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в
ЖНАЕУ” (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf).
Зазначені документи доступні з офіційного сайту ЗВО з розділу “Публічна інформація” і за сутністю є
студентоцентричними, визначаючи в основному обов’язки закладу освіти в процесах визнання здобутих в інших
закладах результатів навчання.
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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 неформальної освіти регламентуються відповідним документом - “Положення про
порядок визнання результатів навчання, отриманих в результаті неформальної освіти”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). Зазначений документ містить чіткі правила та опис процедури визнання результатів неформальної
освіти. Порядок є доступним для всіх учасників навчального процесу. Під час навчання за заявленою на
акредитацію ОНП звернення здобувачів з питань урахування результатів неформальної освіти не було зафіксовано.
Під час он-лайн зустрічей із здобувачами освіти з’ясовано їх обізнаність щодо процедури перезарахування
результатів формальної та неформальної освіти, підтверджено відсутність необхідності звернень до керівництва ЗВО
з таких питань. Інформування здобувачів щодо вищезазначених процедур здійснюється відділом аспірантурі та
докторантури під час зборів аспірантів. Під час зустрічі з адміністративним персоналом, а саме - керівником
навчально-наукового центру забезпечення якості освіти було з’ясовано, що ПНУ приділяє значну увагу питанням
популяризація та поширення практики визнання результатів неформальної освіти. Питання набуло особливої
актуальності в умовах дистанційного та змішаного навчання викладачі та здобувачі освіти (в межах ЗВО) залучалися
до майданчиків неформальної освіти, таких як Prometheus, Coursera.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури є чіткими та зрозумілими, ураховують особливості
заявленої на акредитацію ОНП. Зміст вступного випробування зі спеціальності 101 Екологія» відповідає рівневі
вхідних компетентностей, необхідних для того, аби розпочати навчання на програмі. В ЗВО визначені доступні для
всіх учасників освітнього процесу чіткі правила та зрозумілі процедури урахування результатів формальної та
неформальної освіти.

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

Недоліком технічного характеру є той факт, що загальні правила прийому до ЖНАЕУ, розміщені на офіційному
сайті не включають додаток №8 “Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури”. ЗВО варто
включати Додаток №8 до складу документу “Додатки до правил прийому для здобуття вищої освіти в ЖНАЕУ в
2020 році” в розділі “Публічна інформація” офіційного сайту ПНУ. Також, до слабких сторін у контексті цього
критерію, на думку експертної групи, можна віднести факт неузгодженості в процедурі нарахування додаткових
балів під час вступу, а саме - конкретизації урахування результатів наукових здобутків вступника, отриманих в
процесі здобуття вищої освіти на попередніх освітніх рівнях, саме відповідно до спеціальності за якою вступає
здобувач. Рекомендовано змінити формулювання п. 3.10 Додатку №8 до Правил прийому з метою урахування
відповідності наукового спрямування результатів здобутків абітурієнта спеціальності вступу. Ураховуючи той факт,
що складання і затвердження Правил прийому до аспірантури та докторантури є елементом автономії ЗВО -
вищезазначена рекомендація має дискусійний характер.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Документальне та інформаційне забезпечення процесу вступу на ОНП, урахування результатів здобутих поза ЗВО
обсягів формальної та неформальної освіти є актуальним та адекватним. Правила прийому враховують особливості
поданої на акредитацію ОНП. Здобувачі добре поінформовані щодо процедур застосування вищезазначених правил.
Суттєві недоліки відсутні, проте визначені слабкі сторони та надані ЕГ рекомендації дозволяють сформувати
висновок щодо відповідності даного критерію рівню “В”. Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та
адекватною.
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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.

Вимоги до форм і методів навчання та викладання регулює “Положення про організацію освітнього процесу” та
“Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова
редакція, 2019)”, в яких повною мірою охарактеризовані організаційні питання щодо викладання і навчання за
ОНП:
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20підготовку%20доктора%20філософії%20-
на%20сайт.pdf Викладання базується на традиційних формах і методах з активним використанням мультимедійних
засобів з акцентом на активну самостійну роботу. Аналіз РНП 2020 року засвідчив обґрунтованість вибору методів
навчання для досягнення цілей і ПРН
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Екологія%20(2020%20рік%20вступу).pdf (Довідки 4.1-4.8
додаються). При вивченні ОК, які безпосередньо формують навички дослідника, використовуються результати НДР
здобувачів. Проведення педагогічної практики регламентується “Положенням про викладацьку практику здобувачів
ступеня доктора філософії”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20викладацьку%20практику%20докторів%2
0філософії%20(1).pdf. Під час зустрічі виявлено, що така практика проходить у тісній співпраці з викладачами,
здобувачі мають можливість самостійно обирати дисципліни для викладання і повністю задоволені методичними
порадами від керівників практики. Карантинні обмеження не завадили освітньому процесу. Здобувачі вищої освіти
позитивно оцінили дистанційні методи навчання з використанням віртуальних освітніх середовищ Moodle, Google
Educator Group та соціальних мереж. Аспірант 3-го р.н. Устименко В. поділився особистим досвідом проведення
дистанційних лекцій під час педагогічної практики. Між учасниками освітнього процесу є партнерські зв’язки та
взаємоповага. Академічна свобода здобувачів реалізується через самостійний вибір тематики досліджень,
індивідуальних завдань з дисциплін, самостійного, виходячи з наукових інтересів, формування освітньої траєкторії.
Здобувачі активно впливають на зміст ОНП. Наприклад, саме за їх пропозицією було змінено викладання фахової
іноземної мови, розширено доступ до науково-дослідної лабораторії. Спілкування зі здобувачами показало, що вони
відчувають себе повноправними учасниками навчального процесу і задоволені запропонованими формами і
методами навчання. Використання не лише денної, але і заочної форм навчання цілком виправдане та демонструє
тісний зв’язок ОНП з актуальними проблемами галузі.

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).

Зустрічі та безпосередня перевірка при відвідуванні ЗВО свідчать про те, що інформування учасників освітнього
процесу щодо ОК ОНП відбувається через систему дистанційного навчання “Освітній портал” в середовищі Moodle
http://beta.znau.edu.ua:3398 Інформація щодо ОК є доступною, актуальною і зрозумілою. Експерти переконались,
що кожна дисципліна має опис форм і методів навчання, критеріїв оцінювання, методичне забезпечення та всю
необхідну інформацію щодо змісту навчання. На сторінці кафедри на сайті ЗВО є закладка “Сторінка аспіранта” з
посиланнями на ОНП і результати оцінювання її якості http://znau.edu.ua/storinka-aspiranta Під час зустрічей
здобувачі одностайно висловили задоволеність щодо інформативності силабусів та експлікацій вибіркових
дисциплін. Це допомагає їм краще зрозуміти зміст ОК та вимоги щодо вивчення. Структура і розробку силабусів
визначає “Положення про силабус навчальної дисципліни”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20силабус.pdf В ЗВО щорічно проводяться
анкетування, в яких з’ясовуються рівень задоволеності здобувачів організацією навчально-наукового процесу,
якістю освітньої і наукової складових ОНП, обізнаністю з питань дотримання академічної доброчесності.
Об’єктивність результатів забезпечує те, що анкетування незалежно проводить кафедра і Наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20організації%20навчально-
наукового%20процесу%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Нове%20опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20освітнь
ої%20складової%20у%20ПНУ%20-%20Google%20Формы.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20наукової%20ск
ладової%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf Результати
анкетування розглядаються на засіданні товариства, аналізуються гарантом освітньої програми, обговорюються на
розширених засіданнях кафедри за участю здобувачів.

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

Під час реалізації ОНП практикується гармонійне поєднання навчання і наукових досліджень. Провідну роль у
поєднанні навчання і досліджень відіграє Науково-інноваційний інститут екології та лісу, який працює на
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громадських засадах, http://znau.edu.ua/m-nauka/m-inst/naukovo-innovatsijnij-institut-ekologiji-ta-lisu та Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/nauka_naukove_tovaristvo.pdf. Створена рада молодих вчених
http://znau.edu.ua/cat-nauka/cat-service-research-and-innovation/rada-molodikh-vchenikh. Вони проводять наукові
конференції, надають допомогу у підготовці публікацій, організовують звіти про результати виконання ОНП.
Зустрічі засвідчили суттєву допомогу для поєднання навчання і досліджень Центру інтелектуальної власності,
інноватики та управління проектами http://znau.edu.ua/cat-nauka/cat-service-research-and-innovation/rada-molodikh-
vchenikh. Через бібліотеку ЗВО здобувачі мають можливість знайомитись з сучасними розробками в галузі екології,
публікаціями в виданнях з високим рейтингом http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/. В освітньому процесі задіяна
сертифікована вимірювальна лабораторія, на базі якої проводяться практичні заняття з фахових дисциплін та
виконуються власні дослідження здобувачів http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-00/vymiriuvalna-laboratoriia-
zhnaeu#!20190524_102057 Здобувачі є виконавцями науково-дослідних тем, в тому числі і господарсько-договірних
(Довідка 5 додається). Здобувачі мають можливість доповідати результати своїх досліджень на наукових
конференціях, які проводяться в ЗВО http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji/konferentsiji-zhnaeu За
результатами досліджень здобувач Башинська І.Л. готує статтю в журналі, який входить до бази Scopus. Відповідно
до наказу ректора, за це передбачено преміювання. Розширення можливостей для поєднання навчання і
досліджень забезпечене також угодами про співпрацю між ЗВО та науковими установами і організаціями, які
надають здобувачам можливість працювати на їх базі (угоди долучені до АС
https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315). Представники роботодавців схвально відгукуються про рівень
підготовки, який демонструють здобувачі ОНП при виконанні спільних досліджень.

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

Спілкування з НПП та ознайомлення зі змістом РНП свідчить про те, що викладачі приділяють увагу оновленню
змісту освіти. Для цього використовуються новітні досягнення відповідних наук, особисті наукові досягнення,
результати підвищення кваліфікації і участі у міжнародних проектах. Так, враховуючи бажання здобувачів брати
участь у міжнародній академічній мобільності, при викладанні ОК «Фахова іноземна мова» було зроблено акцент на
практичних заняття. Актуалізовано ОК «Філософія науки» в «Філософію науки і інновацій», вибірковий ОК
«Управління інтелектуальною власністю» збільшено за обсягом, переведено в обов’язковий та розширено до
«Інтелектуальна власність та захист авторських прав». В навчальному процесі представлені результати дисертацій та
виконання наукових проектів. До викладання на ОНП залучені член редколегії фахового видання, голова
спеціалізованої ради, які на практичних заняттях через особистий досвід знайомлять молодих вчених з
особливостями публікації результатів наукових досліджень та звітування. Важливий для формування науковця ОК
«Методологія та технології наукових досліджень» збільшено за обсягом (з 4 до 5 кредитів ЄКТС) та доповнено ОК
«Організація і презентація наукових досліджень». ОК «Моделювання систем» на основі досвіду, отриманого під час
міжнародного стажування, конкретизовано в два ОК «Інформаційні технології та системний аналіз в наукових
дослідженнях» і «Управління науковими проектами та фінансування досліджень». Наукові проекти та результати
виконання досліджень на замовлення підприємств і організацій, які проводяться в зоні впливу аварії на ЧАЕС,
сприяли оновленню змісту ОК «Екосистеми та їх забруднення» та дозволити розширити його до 5 кредитів ЄКТС. Зі
сторони гаранта освітньої програми і адміністрації університету є достатній організаційно-методичний супровід
актуалізації та оновлення змісту освіти.

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

Міжнародна діяльність, відповідно до місії і цілей ЗВО, направлена на інтеграцію наукової і освітньої діяльності в
розв’язанні екологічних проблем. Вона реалізується через угоди про співпрацю з провідними університетами
Німеччини, Польщі, Білорусі та інших країн (Договори про співпрацю долучені до акредитаційної справи на стадії
підготовки до візиту ЕГ - https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315). В рамках цих угод виконуються
наукові дослідження, проходить академічна мобільність викладачів. Під час зустрічі представники НПП, задіяного в
реалізації ОНП, високо оцінили результати цієї співпраці. Новою формою стали дистанційні стажування, які
показали достатню ефективність. http://znau.edu.ua/mizhnarodni-stazhuvannia . ЗВО приймає участь у виконанні
міжнародних проектів з проблем реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, органічного сільського
господарства, енергоефективності тощо http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-u-mizhnarodnykh-
proektakh Набутий досвід реалізується під час викладання, про що свідчить зміст фахових ОК. В рамках міжнародної
академічної мобільності для читання циклу лекцій з актуальних екологічних проблем запрошувались професори К.
Шмідке (Німеччина) і В. Прохоров (Білорусь) (Довідка 5 додається). На базі ПНУ працює інформаційний центр ЄС в
Житомирській обл. Здобувачі ОНП “Екологія” є активними учасниками тренінгів, круглих столів та інших заходів
(Довідка 6 додається). За період дії ОНП практики участі здобувачів в міжнародній академічній мобільності не було.
Однак, через відділ міжнародного співробітництва, здобувачі інформовані, вважають свою обізнаність достатньою і
планують найближчим часом реалізувати такі можливості.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Використання силабусів для інформування здобувачів щодо особливостей освітнього процесу та експлікацій
вибіркових дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Використання інтерактивного
“Освітнього порталу” надає достатню інформацію щодо навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів
і контрольних заходів та сприяє ефективній організації освітнього процесу, дієвості дистанційного навчання і
консультування. Для ефективного проведення педагогічної практики в умовах обов’язкового дистанційного
навчання використовуються віртуальні освітні середовища на платформах Moodle i Google Educator Group за
допомогою яких здобувачі проводять лекції. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
проводить незалежне анкетування серед здобувачів щодо якості навчання і викладання. В реалізації цілей та
завдань ОНП активну участь приймають Науково-інноваційний інститут екології та лісу, Центр інтелектуальної
власності, інноватики та управління проектами та інші осучаснені структурні підрозділи, що дозволяє значно
посилити наукоємність освітнього процесу. Здобувачі є штатними виконавцями науково-дослідних робіт різних
форм фінансування, які виконуються на базі сертифікованої вимірювальної лабораторії, що значно стимулює
набуття практичних компетентностей дослідника і забезпечує досягнення цілей ОНП.

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

В рамках ОНП відсутні практики міжнародної академічної мобільності серед здобувачів ОНП “Екологія”.
Враховуючи достатню інформованість здобувачів, їх бажання та посилення мовних компетентностей експерти
рекомендують реалізувати міжнародну академічну мобільність аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання та викладання за ОНП проводиться на достатньому рівні з використанням наукових досягнень і досвіду
міжнародної співпраці. Всі учасники освітнього процесу співпрацюють на засадах партнерства та взаємоповаги з
урахуванням студентоцентричних принципів і засад академічної свободи. Є постійний діалог, направлений на
покращення і вдосконалення навчання і викладання. Суттєві недоліки відсутні, проте визначені слабкі сторони та
надані ЕГ рекомендації дозволяють сформувати висновок щодо відповідності даного критерію рівню “В”.
Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною.

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.

Загальні вимоги щодо контрольних заходів та системи оцінювання описані у відповідному розділі “Положення про
організацію освітнього процесу”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf та “Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf Цими внутрішніми документами визначені форми, завдання та
представлення результатів всіх видів контролю, виписані умови допуску до підсумкового контролю та повторного
його складання. Критерії оцінювання та форми контрольних заходів за кожною освітньою компонентою ОНП
доводяться до здобувачів через силабуси, “Освітній портал” та безпосередньо перед початком навчання. Крім того,
вони відображені в РНП дисциплін та індивідуальних навчальних планах здобувачів. Ознайомлення з переліком
контрольних запитань і завдань свідчить про їх валідність для оцінки ступеню досягнення запланованих цілей і
ПРН. Форми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти визначені ОНП, а актуальна процедура деталізована в
“Положенні про атестацію здобувачів ступеню доктора філософії”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20атестацію%20докторів%20філософії.pdf
Форма атестації освітньої складової - виконання здобувачем навчального плану у повному обсязі, а наукової -
публічний захист дисертації. Результати анкетування показали, а при зустрічі здобувачі запевнили експертів, що вся
інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних здобутків доводиться вчасно,
достатньо і якісно. Як особливо ефективну форму інформування відмітили силабуси.
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20організації%20навчально-
наукового%20процесу%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf
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Проміжна атестація здобувачів відбувається у формі звіту двічі на навчальний рік і регламентується “Положенням
про атестацію докторів філософії”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20атестацію%20докторів%20філософії.pdf
Консультативну допомогу надають особи, відповідальні за атестацію, які призначаються наказом ректора
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Відповідальні%20за%20атестацію%20докторів%20філософії%20(
PhD)-повернут.pdf Звітування і обговорення навчальних і наукових здобутків відбувається на розширених
засіданнях кафедри за присутності здобувачів, гаранта ОНП і представників наукового товариства. Ця інформація
підтвердилась як під час спілкування зі здобувачами та представниками студентського самоврядування, так і
наданими протоколами засідань кафедри. Здобувачі вищої освіти добре обізнані про сучасні вимоги до підсумкової
атестації ОНП третього рівня вищої освіти.

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

Стандарт вищої освіти для третього рівня зі спеціальності 101 “Екологія” відсутній, а запропонована ЗВО форма
підсумкової атестації здобувачів не суперечить чинному законодавству.

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.

Контрольні заходи регулюються “Положенням про організацію освітнього процесу”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у%20ЖНАЕУ.pdf Чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, система оцінювання та вимоги для
кожного окремого ОК описані в силабусах, РНП, методичних вказівках і розміщуються на “Освітньому порталі”.
Форми поточного контролю різні, а підсумковий контроль - через письмові тестів для забезпечення їх
неупередженості. В період обов’язкового дистанційного навчання для проведення тестування використовують
можливості віртуальних освітніх середовищ на основі платформ Moodle і Google Educator Group. При підсумковому
оцінюванні зараховуються як результати поточного (60%), так і підсумкового (40%) контролю, що підвищує його
об’єктивність. Процедури вирішення і запобігання конфліктів прописані у “Положенні про запобігання конфлікту
інтересів, дискримінації та сексуальних домагань”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%2
0дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF На сайті ЗВО виділена окрема група “Психологічний
супровід” з необхідною інформацією щодо дій у конфліктних або дискримінаційних ситуаціях http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya Допомогу учасникам освітнього процесу у вирішенні і запобіганні конфліктних
ситуацій надає фахова соціально-психологічна служба
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ЖНАЕУ%20Положення%20про%20соц-
психологічну%20службу%20-%20копия-конвертирован.pdf Для вдосконалення процедур і зростання об’єктивності
контрольних заходів до громадського обговорення представлений проект “Положення про оскарження результатів
підсумкового контролю знань студентів” http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених проводить незалежне опитування серед здобувачів
ОНП
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20організації%20навчально-
наукового%20процесу%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf
Зустрічі засвідчили, що як здобувачі, так і академічний персонал розуміють значення і процедури розв’язання
конфліктних ситуацій, усвідомлюють необхідність їх запобігання. Здобувачі вищої освіти вважають, що в ЗВО
забезпечується зрозумілість критеріїв, об’єктивність і неупередженість оцінювання. Періодичні анонімні
опитування з залученням органів самоврядування та існуючі механізми вирішення конфліктів гарантують
можливість їх недопущення. При реалізації ОНП “Екологія” конфліктних ситуацій та випадків дискримінації не
було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені в “Положенні про внутрішню
систему забезпечення якості освітнього процесу”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf , “Положенні про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату” http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/PAD.pdf, “Положення про порядок
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попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань”
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/PPPR.pdf. Розроблені і знаходяться на громадському обговорені
проекти “Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на
наявність академічного плагіату”
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Proekt_Polozhennia_pro_poriadok_perevirky_naukovyh_robit_na
_naiavnist_akademichnogo_plagiatu.pdf , “Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Proekt_polozhennia_pro_komisiiu_z_pytan_etyky_ta_akademichn
oi_dobrochesnosti.pdf. До затвердження проектів ці питання регулює наказ ректора від 29.03.2019 р.
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/NVSZ.pdf , в якому викладені вимоги і визначений склад
фахових комісій експертів для розгляду результатів перевірки на наявність плагіату. В ОНП у 2020 р. вибіркова ОК
“Управління інтелектуальною власністю” була замінена на обов’язкову ОК “Інтелектуальна власність та захист
авторських прав” зі збільшенням кількості кредитів з 3 до 4. Для здобувачів за весь період дії ОНП проводились
додаткові комплексні навчання, веб-семінари, зустрічі з розробниками та інші заходи направлені на популяризацію
етичних норм у науковій роботі і формування навичок користування засобами самоперевірки. Інформація щодо
політики, нормативної бази та заходів доступна зі сторінки наукової бібліотеки
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=394&Itemid=514 Всі наукові тексти
проходять перевірку на дотримання академічної доброчесності. Це обов’язкова умова їх оприлюднення і
опублікування. Наукова бібліотека надає послуги всім учасникам освітнього процесу з перевірки наукових текстів на
оригінальність на основі сучасних офіційних систем Unicheck та Strike Plagiarism
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=512 Під час зустрічей та
перебуваючи у ЗВО експерти пересвідчилися, що здобувачі та викладачі активно користуються цими
можливостями.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Процедури проведення контрольних заходів та особливості оцінювання доводяться до здобувачів з різних джерел
(внутрішні положення, РНП, силабуси, інтерактивний «Освітній портал»). У силабусах детально, чітко і зрозуміло
виписані умови та вимоги до контрольних заходів і політики навчання і викладання, а наявні внутрішні нормативні
документи гарантують їх дотримання. Самоврядні органи молодих вчених проводять незалежні опитування щодо
дотримання етичних норм при проведенні контрольних заходів і беруть участь у проміжній атестації здобувачів. В
ЗВО на фаховій основі формується потужна служба соціально-психологічної підтримки, одним з завдань якої є
запобігання та допомога у вирішенні конфліктних ситуацій при проведенні контрольних заходів. Відсутність
випадків виявлення плагіату у наукових роботах забезпечується ступеневою системою перевірки: у науковців та
здобувачів є можливість перевірити всю роботу або її частину один раз безкоштовно та декілька разів за доволі
демократичними цінами. Для учасників освітнього процесу проводяться сучасні за формою заходи для
популяризації етики наукових досліджень, формування навичок користування засобами самоперевірки на плагіат та
правил цитування у наукових роботах.

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

Слабкою стороною є незавершеність опису процедур контрольних заходів у внутрішніх нормативних документах, які
чітко виписані для студентів, проте потребують конкретизації щодо здобувачів третього рівня вищої освіти.
Експертною групою рекомендовано: - осучаснити назву проекту положення, замінивши слово “студенти” на
“здобувачі вищої освіти” (“Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти” http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya ); - деталізувати і доповнити “Положення про
атестацію докторів філософії” умовами звітування здобувачів про виконання освітньої складової ОНП; - завершити
формування внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності шляхом затвердження проектів
“Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність
академічного плагіату” і “Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Система оцінювання навчальних досягнень в університеті прозора, валідна і ефективна. Наявні механізми
запобігання конфлікту інтересів і упередженості при оцінюванні навчальних і наукових досягнень здобувачів
ефективні, а служба соціально-психологічної підтримки здатна надати професійну допомогу при потребі. В ЗВО
створена і продовжує вдосконалюватись система забезпечення академічної доброчесності до якої залучені всі
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учасники освітнього процесу. Випадків академічної недоброчесності та упередженості при оцінюванні за період дії
ОНП серед її учасників не було. Здобувачі вищої освіти ознайомлені з необхідними процедурами моніторингу
дотримання академічної відповідальності та розуміють їх необхідність. Суттєві недоліки відсутні, а запланована
траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною.

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.

Викладання за ОНП “Екологія” здійснюють 3 д.н. (біол., с.-г., екон.), 1 к.н. (екон.), проф. і 3 к.н. (філос., психол., с.-
г.). На зустріч з експертами були присутні всі викладачі, які забезпечували викладання обов’язкових і вибіркових ОК
ОНП на час СО. Академічна/професійна кваліфікація і наукові публікації викладачів відповідають змісту ОК та
забезпечують досягнення визначених ОНП цілей і ПРН. Дані щодо окремих осіб були уточнені. Зокрема: к.психол.н.
Шевченко О.М. (Педагогіка і психологія вищої школи) має вищу педагогічну освіту (диплом спеціаліста КА
№002522); д.б.н. Котюк Л.А. (Методологія та технологія наукових досліджень) була виконавцем 3 довготермінових
НДР спільно з установами НАНУ, має 6 цитованих публікацій (Web of Science і Scopus), 4 патенти, член редколегії
наукового журналу. ОК варіативного блоку забезпечували: д.с.-г.н. Романчук Л.Д. (Екологічні проблеми територій,
забруднених радіонуклідами) - відомий фахівець в галузі радіоекології; к.с.-г.н. Федючка М.І. (Збереження
біологічного різноманіття) - тематика публікації включає проблеми збереження біорізноманіття і інтродукції флори
https://scholar.google.com.ua/citations?user=H0nuAesAAAAJ&hl=uk; к.е.н., проф. Якобчук В.П. (Управління
інтелектуальною власністю) є співавтором підручника “Інтелектуальна власність”, має досвід завідування кафедрою
економічної теорії, інтелектуальної власності і публічного управління (2001-2019) і вченого секретаря спец. ради
Д.14.083.02 (2002-2013) (Інформацію долучено до акредитаційної справи на стадії підготовки до візиту ЕГ -
https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315). Кафедра постійно моніторить викладання дисциплін блоку
курсів за спеціальністю шляхом анкетування. Здобувачі відмічали високий рівень викладання і, особливо,
актуальність змісту
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Результати%20анкетування%20здобувачів%20%20ступеня%20док
тора%20філософії.pdf Під час зустрічі здобувачі також висловили задоволеність якістю викладання і відповідністю
запропонованих вибіркових ОК темам досліджень. До керівництва аспірантами залучені 3 кандидати і 1 доктор с.-г.
наук. Всі наукові керівники до свого призначення мали фахові публікації, дотичні до обраних тем дисертацій
здобувачів, є виконавцями НДР з державним та господарсько-договірнім фінансуванням (Довідки 5 і 8 додаються).
Андреєва О.Ю. і Мороз В.В. мають досвід досліджень в галузі лісової екології https://scholar.google.com.ua/citations?
user=Bxp6UDwAAAAJ&hl=uk https://scholar.google.com/citations?user=ENuARJYAAAAJ&hl=th. Наукові інтереси
Романчук Л.Д. - екологічні та радіоекологічні проблеми регіону https://scholar.google.com.ua/citations?
user=2V3LipgAAAAJ&hl=uk. Никитюк Ю.А. має досвід досліджень в галузі лісового господарства та органічного
землеробства https://scholar.google.com.ua/citations?user=HyUKTgYAAAAJ&hl=uk

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

Процедури конкурсного добору викладачів в ЗВО здійснюється відповідно до “Порядку проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів”, в якому
викладені граничні умови для участі у конкурсі, процедури обговорення кандидатур і укладання контрактів
http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf На сайті ЗВО у розділі “Публічна
інформація” наведено інформацію щодо кадрової політики. Крім того, оголошення конкурсу проводиться також
через незалежні джерела і є публічним http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/znau_vacancies.pdf
Процедура розгляду кандидатур і обрання прозора, чітка та зрозуміла. Вона включає попередній розгляд
персоналій конкурсною комісією та обрання таємним голосуванням відповідних вчених рад. До складу конкурсної
комісії за наказом ректора входять представники адміністрації, профспілки та органів студентського
самоврядування, юрисконсульт. Умовою участі у конкурсі є професіоналізм, який визначається за рекомендацією
профільної кафедри на основі аналізу академічної і професійної кваліфікації. Представники студентського
самоврядування вказали, що їх рекомендації базуються на думці студентства щодо педагогічної майстерності та
особистісних якостей претендентів на посади.

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

Роботодавці, залучені до освітнього процесу, є представниками лісівничої галузі, системи екологічного і
фітосанітарного контролю та науково-дослідних установ, що відповідає цілям ОНП та дозволяє залучати
професіоналів-практиків до навчання, планування та реалізації наукових досліджень здобувачів. Між ЗВО та
стейкґолдерами існують угоди про спільні дослідження, участь у проектах, взаємне використання обладнання і
устаткування (угоди долучено до АС - https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315). Аспіранти залучаються
до спільних досліджень, а їх результати включаються у звіти науково-дослідних установ. Здобувачі заочної форми
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навчання проводять дослідження на базі підприємств лісової галузі, які є їх основним місцем роботи. ПНУ як
замовник науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації, що зацікавлений у набутті здобувачами педагогічних
компетентностей, надає базу для викладацької практики, сприяє працевлаштуванню для виконання досліджень за
господарсько-договірною тематикою. Між НДІ агроекології і природокористування і ПНУ є домовленості про
академічний обмін аспірантами. Стейкхолдери схвально відгукуються про рівень підготовки здобувачів та
актуальність тем їх дисертацій. Представники роботодавців запрошуються на розширені засідання кафедри та
попередні захисти, де звітуються здобувачі, обговорюються перспективи розвитку і вдосконалення ОНП.

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

Роботодавці активно залучаються до виконання завдань наукової складової ОНП, але досвід безпосереднього
викладання для здобувачів третього рівня відсутній. Спілкування показало, що роботодавці мають досвід
викладання дисциплін для ОПП спеціальності 101 “Екологія” (Ковальова С.П., Інститут охорони ґрунтів),
керівництва виробничими практиками (Семенюк М.М., Управління екології та природних ресурсів в Житомирській
обл.) і виявляють бажання долучитись до викладання на освітньо-науковому рівні.

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

“Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF визначає
види, форми і особливості системи підвищення професійної майстерності НПП. Система гнучка і сучасна, дозволяє
включати не лише довготермінове стажування, але і участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах, он-лайн курси
тощо. Обсяги підвищення кваліфікації оцінюються в кредитах ЄКТС, а звіт розглядається на засіданнях кафедр.
Міжнародне стажування координується відділом міжнародного співробітництва http://znau.edu.ua/mizhnarodni-
stazhuvannia Всі викладачі, задіяні у ОНП, за останні п’ять років пройшли підвищення кваліфікації шляхом
стажування у провідних ЗВО України (Довідка 7 додається). Крім того, Котюк Л.А. захистила докт. дисертацію (2019
р., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ). Досвід міжнародних стажувань мають Хант Г.О. (Інститут
стійкого розвитку, м. Дрезден, Німеччина, 2019 р.), Романчук Л.Д. (Інститут експериментальної ботаніки, м. Мінськ,
Білорусь, 2019 р.), Николюк О.М. (Куявський університет, м. Вроцлав, Польща, 2019 р.). Під час зустрічі Николюк
О.М. поділилась також цікавим досвідом он-лайн стажування, яке відбувається в умовах карантинних обмежень.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Система заохочень НПП базується на аналізі результатів наукової і науково-педагогічної діяльності і регулюється
відповідно до “Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти” і “Положення про
преміювання працівників”
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf Наказом ректора передбачено
преміювання НПП за публікації в виданнях, включених до наукометричних баз Web of Scaince і Scopus, захист
дисертацій та інші досягнення http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf Викладачі
Котюк Л.А., Николюк О.М., Романчук Л.Д., Хант Г.О., задіяні в ОНП “Екологія”, неодноразово преміювались в 2018,
2019 та 2020 рр. (Довідка 9 додається). За комплексні наукові дослідження з мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи та інші здобутки гарант освітньої програми удостоєна почесного звання “Заслужений працівник
сільського господарства”.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

В ЗВО створена дієва система стимулювання професійної і педагогічної майстерності, а викладачі, залучені до
викладання на ОПП, активно працюють над особистим розвитком. Здійснюється преміювання викладачів і
аспірантів за публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science і Scopus, захисти дисертацій.
Серед роботодавців, залучених до організації і реалізації ОНП широко представленні фахівці з академічних
наукових установ екологічного профілю. Практикується виконання з ними спільних науково-дослідних робіт з
залученням здобувачів, в тому числі в межах академічної мобільності. ПНУ, як потенційний роботодавець, сприяє
формуванню у здобувачів компетентностей науково-педагогічної спрямованості.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Слабкою стороною є відсутність практики залучення роботодавців до викладання на ОНП “Екологія” третього
освітнього рівня. Враховуючи зацікавленість професіоналів-практиків у викладанні, актуальні для здобувачів
знання та навички з конкретних екологічних проблем, можливості технологій дистанційного навчання, експерти
рекомендують залучити роботодавців до викладання або вибіркових освітніх компонентів, чи конкретних тем в
межах обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Використання людських ресурсів при реалізації ОПП ефективне, а призначення наукових керівників обґрунтоване.
НПП мають достатній рівень кваліфікації щодо дисциплін, викладання яких забезпечують, приймають участь у
науково-дослідній роботі, постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність. В ЗВО застосовуються дієві
механізми стимулювання і заохочення. Здобувачі вищої освіти мають можливість оцінювати професіоналізм і
кваліфікацію викладачів. Суттєві недоліки відсутні, проте визначені слабкі сторони та надані ЕГ рекомендації
дозволяють сформувати висновок щодо відповідності даного критерію рівню “В”. Запланована траєкторія
вдосконалення є досяжною та адекватною.

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.

Огляд матеріально-технічної бази ЖНАЕУ показав, що наявні в Університеті матеріальні ресурси, навчально-
методичне забезпечення ОНП відповідає потребам здобувачів під час освітнього процесу, успішного проведення
дослідницької роботи та дозволяє досягти заявлених ПРН. Здобувачі ОНП Екологія мать можливість проводити свої
дослідження в сертифікованій дослідній лабораторії Університету http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-
00/vymiriuvalna-laboratoriia-zhnaeu#!20190524_102057 , яка оснащена необхідним обладнанням для проведення
спектрометричних, потенціометричних, титриметричних, гравіметричних вимірювань, полуменевої
спектрофотометрії, визначення широкого спектру показників атомно-абсорбційним методом та проведення
радіометричних вимірювань. У ЗВО створено достатні умови для навчання та проведення досліджень, зокрема
функціонує ботанічний сад, дослідне поле, тепличний комплекс. В разі необхідності аспіранти мають змогу
проводити свої дослідження на базі установ-партнерів Університету на безоплатній основі, що підтвердили
роботодавці під час онлайн зустрічі. Навчально-методичними та науковими матеріалами здобувачів та викладачів
забезпечує Наукова Бібліотека Поліського національного університету http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ До послуг
користувачів – 4 читальні зали. При бібліотеці працює історичний музей університету та Інформаційний центр
Європейського Союзу в Житомирській області. Наразі бібліотека університету є навчальним, науковим,
інтерактивним, культурно-освітнім структурним підрозділом, що надає швидкий та зручний доступ до
інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Бібліотека забезпечує якісне та оперативне
обслуговування користувачів і пропонує: зведений електронний каталог, електронний архів, електронну бібліотеку,
повнотекстові бази даних країн світу, електронні копії друкованих періодичних видань, віртуальну довідку
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_faqbook&view=category&id=17&Itemid=270 «Запитай
бібліотекаря», чат «Допомога онлайн», електронну доставку документів http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=23&Itemid=396 , перевірка робіт на плагіат
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=371&Itemid=512 , Інтернет, друк,
сканування, ксерокопії тощо. Для здобувачів Університету послуга перевірки однієї роботи на плагіат безкоштовно.
Бібліотека здійснює підбір журналів для публікацій, надає поради для написання наукових робіт. Проводить заходи
з популяризації академічної доброчесності. Згідно з опитуванням, що проводилось серед аспірантів на предмет, чи
створена матеріально-технічна база для проведення наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів та
молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо, то 87.6% здобувачів підтвердили можливості
створення таких умов.

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.
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Університет забезпечує всіх учасників освітнього процесу вільним та безоплатним доступом до інфраструктури та
інформаційних ресурсів ЗВО. Зокрема, користуватись бібліотекою, комп'ютерами, лабораторним обладнанням,
використовувати реактиви, потенціал дослідного поля та ботанічного саду. Здобувачі мають вільний доступ до баз
даних Scopus та WoS. Ці факти підтверджено під час спілкування з фокус групами здобувачів та НПП.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази у наданому відеоролику та під час візиту до ЗВО, ЕГ пересвідчилась, що
приміщення Університету є безпечними для всіх учасників освітнього процесу, комфортним та відповідають
санітарним нормам. ЗВО значну увагу приділяє створенню загальної доброзичливої атмосфери та психологічній
підтримці здобувачів, що підтверджується наявністю Соціально-психологічної служби
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ЖНАЕУ%20Положення%20про%20соц-
психологічну%20службу%20-%20копия-конвертирован.pdf , яка надає психологічну та соціальну підтримку у
корекції труднощів в інтелектуальному, особистісному та професійному розвитку здобувача, а також у розв'язанні
конфліктних ситуацій. Також психолог Журавльова Л.П. відмітила, що до послуг здобувачів та НПП створено
тренінговий зал, хаб, облаштовується кімната для релаксації. На час карантину Соціально-психологічною службою
проводяться он-лайн консультації. Інформацію, подану у звіті СО, щодо регулярного проведення інструктажів з
дотримання техніки безпеки, було підтверджено під час огляду матеріально-технічної бази та спілкування у фокус
групі з адміністративним персоналом.

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

Організація освітнього процесу в Поліському національному університеті регламентується Положенням про
організацію освітнього процесу. Інформаційну підтримку з освітніх та позаосвітніх питань здобувачів організована
на належному рівні та забезпечується наданням необхідної інформації на сайті Університету, офіційні сторінки в
соціальних мережах, консультаціями з боку відділу аспірантури та докторантури, НПП та гарантом програми.
Здобувачі обізнані щодо шляхів пошуку інформації на сайті ЗВО та в разі необхідності можуть звернутись до
керівництва, представників будь-якого структурного підрозділу ЗВО, студентського самоврядування, Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених для отримання інформації або консультації.
Соціально-побутові потреби здобувачів задовольняє гуртожитки, обладнані усім необхідним для комфортного
проживання. Поселення аспірантів відбувається в гуртожитку підвищеного комфорту. Соціальна підтримка
здобувачів забезпечується правом аспіранта на стипендію
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20скановане%20стипендії.PDF Опитування
аспірантів показало, що їм комфортно навчатися, виконувати дослідження, що вони задоволені тим рівнем
інформаційної, освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки, що надає їм випускова кафедр,
ЗВО в цілому. Також здобувачі вищої освіти відмітили, що за виникнення будь-якого питання можуть звернутися до
гаранта ОП, завідувача та викладачів кафедри, де завжди отримають адекватну відповідь. Аспіранти підтвердили
факт їх залучення до навчального процесу через оформлення сумісництва на кафедрі або участі у спільних науково-
дослідних проектах.

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

У ЗВО створено умови для реалізації інклюзивної освіти. Корпуси Університету обладнані пандусами для
безперешкодного потрапляння людини з обмеженими можливостями на територію закладу, працюють ліфти,
корпуси між собою з'єднані переходами. Створено можливості навчання за індивідуальним графіком і дистанційно
через платформу Moodle Також в університеті розроблено Положення про порядок супроводу
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF та
створюються комфортні умови для навчання та активного студентського життя для осіб з обмеженими
можливостями.

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

У документах ЗВО зазначено, що освітня діяльність університету базується на принципах дотримання
демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності,
недискримінації; відкритості та прозорості. Врегулювання конфлікту інтересів у ПНУ здійснюється відповідно до ЗУ
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“Про запобігання корупції”. У ЗВО діє Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20УО%20(Корупція).pdf за рішенням
Вченої ради від 19 серпня 2020 р. протокол № 1, Положенням про комісію з антикорупційних ризиків
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%20261-
2019%20Комісія%20з%20оцінки%20корупційних%20ризиків%20(Положення).pdf Процедура вирішення
конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та порядок врегулювання
конфлікту інтересів визначається Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов'язаних із
конфліктом інтересів -
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інтересів,%2
0дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF. Під час інтерв'ювання, учасники різних фокус-груп
повідомили, що конфліктних ситуацій та випадків корупції з боку працівників Університету не виникало протягом
реалізації освітньо-наукового процесу в межах даної ОНП. Також серед здобувачів проводилось опитування щодо
достатньої поінформованості про демократичні методи усунення конфліктних ситуацій, згідно з яким аспіранти є
досить обізнані з процедурами вирішення та запобігання таких ситуацій.
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020Опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20наукової%20скл
адової%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Серед сильних сторін варто відмітити: - наявність сертифікованої вимірювальної лабораторії Навчально-наукового
центру екології та охорони навколишнього середовища з широким спектром сучасного вимірювального
устаткування; - практику періодичного опитування здобувачів, щодо задоволеності та забезпеченості освітнього
процесу; - діяльність бібліотеки Університету з надання консультативних та інформаційних послуг; - створення
Соціально-психологічної служби; - створення умов для інклюзивної освіти та служби супроводу.

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

В нормативних документах відсутні чітко сформульовані санкції за прояви дискримінація, сексуального домагання
та корупцію. Рекомендується формалізувати процедуру виявлення та запобігання дискримінації, сексуального
домагання та корупції. На сайті відсутня інформація щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими
можливостями до Університету. ЕГ рекомендує оприлюднити інформацію (на сайті, офіційних сторінках в
соціальних мережах) щодо наявних пандусів і ліфтів, супроводу для осіб з інвалідністю та можливостей реалізації
інклюзивної освіти в Університеті.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявна в університеті матеріально-технічна база цілком задовольняє освітні, інформаційні, соціальні потреби
учасників освітнього процесу, дозволяє досягти заявлених в ОНП програмних результатів навчання, сприяє
активній дослідницькій діяльності та апробації результатів досліджень. освітнє середовище є безпечним і
комфортним для учасників освітнього процесу. Проте, рекомендації ЕГ щодо формалізації питання запобігання та
виявлення корупції дозволяє зробити висновок щодо відповідності даного критерію рівню “В”.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті передбачає щорічний моніторинг та періодичне
оновлення освітніх програм. Критерії, за якими відбувається перегляд, формується на основі зворотного зв'язку з
внутрішніми та зовнішніми стейкґолдерами. Процедури розроблення, моніторингу та періодичного перегляду в
Університеті регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf , Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду
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освітньої програми http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF
та Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ. Моніторинг та оновлення ОНП проводиться щорічно
науково-методичною комісією та затверджується Вченою радою Університету, що відображено у Витягу з протоколу
№1 засідання навчально-методичної комісії від 21.10.2019 р, Витягу з протоколу №6 засідання навчально-
методичної комісії від 25.05.2020 р. (Інформація доступна з сторінки АС - https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-
folder/2315 (ОНП_Екологія 2016)). Здійснення безперервного моніторингу якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в Університеті, а також розроблення рекомендацій для прийняття необхідних рішень щодо
покращення якості освіти та моніторинг їх реалізації проводить Навчально -науковий центр
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%9D%D0%A6.pdf

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

До процесу періодичного перегляду ОНП 101 Екологія безпосередньо залучаються аспіранти, органи студентського
самоврядування та представники Товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених. Голова
Товариства входить до Вченої ради Університету та представляє інтереси аспірантів та молодих вчених на
засіданнях. Під час інтерв'ювання аспірантів, було підтверджено факт безпосередньої участі здобувачів у
розширених засіданнях кафедри, на яких вони виступають зі своїми пропозиціями щодо покращення змісту ОНП
(Протокол № 10 від 30.05.2017, Протокол №2/А від 10.09.2019) - (Довідки 1 та 2 відповідно додано до звіту). під час
перегляду ОНП такі пропозиції як: збільшення обсягу програми з іноземної мови та внесення змін до переліку
варіативних дисциплін. Розширення переліку вибіркових дисциплін за поданням аспіранта Устименка В.І. для
забезпечення охоплення більш широкого кола екологічних проблем на які спрямовані наукові дослідження
аспірантів. Також серед аспірантів проводиться опитування щодо задоволеності освітнім процесом та можливістю
внести пропозиції щодо покращення наукового процесу в університеті
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опитування%20аспірантів%20щодо%20якості%20наукової%20ск
ладової%20у%20Поліському%20національному%20університеті%20-%20Google%20Формы.pdf , яке проводить
Навчально-науковий центр. Аспіранти приймали участь в розробці анкет стосовно якості освітньої складової.

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

У ЗВО тісна та тривала співпраця з роботодавцями, що підтверджується договорами про співробітництво (долучено
до АС). Залучення роботодавців до процесів внутрішнього забезпечення якості освіти відбувається через
рецензування ОНП, внесення пропозицій під час перегляду та до проєктів ОНП 101 Екологія, про що повідомили
стейкґолдери під час відео зустрічі з експертною групою. Також до процесу залучені представники роботодавців, які
запрошуються не рідше одного разу на рік на розширені засідання кафедри (наприклад - за пропозицією к.с-г.н.,
завідувачки лабораторією екобезпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії Інституту охорони
ґрунтів України Ковальової С.П. до складу вибіркових компонент ОНП уведено дисципліну “Екологічний
моніторинг забруднення довкілля” (протокол засідання кафедри екології лісу та БЖД, № 10 від 30.05.2017 - Довідку
2 додано).

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

Оскільки акредитація первинна, то на даний час випускників за ОНП 101 Екологія немає. Проте на кафедрі екології
лісу та безпеки життєдіяльності планується після першого випуску розпочати відслідковування кар'єрного шляху
випускників. В Університеті також розроблено проєкт Положення про Асоціацію випускників Поліського
національного університету
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020ПРОЄКТ%20положення%20про%20асоціацію%20випускників.pdf

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

В Університеті запроваджено систему своєчасного реагування на виявлені недоліки в ОП, яку забезпечує робота
Навчально-наукового центру, діяльність якого регулюється внутрішніми стандартами якості освіти
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
спільно із відповідними структурними підрозділами здійснюють: - моніторинг результатів виконання планів
підвищення кваліфікації НПП - розробку заходів з підвищення якості освіти, ОП спільно із навчально-науковим
центром; - участь у моніторингу оприлюднення інформації щодо якості освіти аналіз стану забезпечення
необхідними навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу; - аналіз стану запобігання та
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виявлення академічного плагіату; - координацію формування індивідуальних траєкторій навчання здобувачів
різних освітніх ступенів. Активну участь в процесах внутрішнього забезпечення якості освіти приймають: -
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти; - навчально-науковий центр інтелектуальної власності,
інноватики та управління проєктами; - відділ міжнародного співробітництва; - навчально-науковий центр; -
навчально-науковий центр екології та навколишнього середовища; - Студентське самоврядування - Наукове
товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; - Рада молодих вчених - лабораторія комп’ютерної
техніки і телекомунікацій та інші структурні підрозділи.

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

Результати зовнішнього забезпечення якості освіти за третім ОР ОНП 101 Екологія відсутні, оскільки акредитація
первинна. Разом з тим, у звіті СО зазначено, що попередня акредитація проходила за ОП 101 Екологія другого ОР.
Рекомендації, надані ЕГ стосуються наповнення сайту, який на даний час активно оновлюється, через зміну назви і
реорганізацію в Університеті. Активізація академічної мобільності здобувачів потребує часу, з огляду на санітарно-
епідеміологічну ситуацію. 1) Інформація подана у звіті СО про відсутність чіткої процедури перевірки на плагіат. З
метою усунення даного недоліка було затверджено «Положення про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату в ЖНАЕУ» від 27.12. 2017 р. (http://znau.edu.ua/images/public_document). У 2019 р. університет
підписав угоду з товариством «Антиплагіат», що надає можливість доступу до сервісу «Unicheck». Завдяки
впровадженню в університетську культуру принципів академічної доброчесності, підвищився рівень якості освіти
здобувачів освітнього ступеня «Доктор філософії» та покращено мотивацію як здобувачів, так і викладачів. 2)
Відсутність на початковому етапі реалізації ОНП системи дистанційного навчання. Нині в університеті
запроваджено модульне об’єктивно-орієнтоване динамічне навчальне середовище (віртуальне навчальне
середовище) – Moodle. На цій платформі розміщені навчально-методичні матеріали з усіх навчальних дисциплін
(також для здобувачів вищої освіти ОС «Доктор філософії»). (http://moodle.znau.edu.ua/). 3) Недостатня увага
приділена викладацькій компетентності здобувачів. З метою подолання цього недоліка було актуалізовано контент
дисциплін, пов’язаних з підвищенням педагогічної майстерності здобувачів: Сучасні методики викладання у вищій
школі та педагогічна майстерність, дизайн та проектування освітньої діяльності. Це дасть можливість здобувачу на
високому рівні доносити фахові знання широкій аудиторії науковців та громадськості з питань екології.

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

В Університеті формуються культура якості, впроваджується політика забезпечення якості вищої освіти, що сприяє
розвитку освітньої діяльності. У ЗВО створено Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти. Розроблено
низку нормативних документів, які регулюють процедури перегляду та оновлення освітніх програм. Учасники
освітнього процесу послідовно дотримуються принципів академічної доброчесності - застосовуються програми для
перевірки текстів наукових і дисертаційних робіт аспірантів на плагіат, а також наукових публікацій та дисертацій
НПП. Університет сприяє популяризації серед НПП, молодих вчених, дослідників і аспірантів напрямів
забезпечення якості освіти. В процесі спілкування з членами академічної спільноти з'ясовано, що вони
поінформовані стосовно питань розвитку і удосконалення освітньої діяльності за ОНП. Сприймають політику та
процедури забезпечення якості як корисні та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою є створення Навчально-наукового центру забезпечення якості освіти, який сприяє розвитку
освітньої діяльності. Також позитивним в контексті даного критерію є опитування здобувачів стосовно освітнього
процесу та створення Асоціації випускників.

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

Слабкою стороною є вузьке коло стейкґолдерів, залучених до опитування стосовно якості освітньої діяльності. Не
оприлюднюються пропозиції та зауваження стейкґолдерів на сайті Університету. ЕГ рекомендує: - розширити коло
стейкґолдерів (абітурієнти, роботодавці, випускники) під час опитування щодо внутрішньої якості освіти; -
налагодити зворотній зв'язок зі стейкґолдерами, шляхом оприлюднення результатів опитування, пропозицій і
зауважень до освітніх програм.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти загалом відповідає нормативним вимогам, має позитивні
практики щодо покращення внутрішньої якості освіти. Проте має певні рекомендації щодо розширення кола
стейкґолдерів та налагодження зворотнього зв'язку з ними.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки учасників освітнього процесу є чіткими і доступними на
сайті Поліського національно університету http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya і викладені у
наступних нормативно-правових документах: Статут
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf Правила внутрішнього
розпорядку http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Правила%20внутрішнього%20розпорядку_1.pdf
Колективний договор http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Колективний%20договір.pdf Положення
про організацію освітнього процесу
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20
у % 2 0 Ж Н А Е У . p d f Положення про дистанційне навчання
http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освіти
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення%
20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf Положення про відділ аспірантури
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20відділ%20аспірантури%20та%20докторан
тури.pdf. А також документами, які розміщені на веб сторінці відділу аспірантури про умови та правила прийому до
аспірантури в Поліському національному університеті http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura. Під
час відео зустрічей з учасниками освітнього процесу, було підтверджено що вони знайомі з даними нормативними
документами, своїми правами та обов'язками.

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.

ЗВО дотримується правил щодо своєчасного оприлюднення проєкту ОНП для обговорення. Для цього на сайті
Університету створена сторінка “Публічна інформація” http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya ,
де розміщуються всі проєкти ОП, що реалізуються у Поліському національному університеті, з посиланням на
електронну адресу, за якою стейкґолдери можуть надсилати свої пропозиції та зауваження до ОП. У звіті СО надано
коректне посилання на проєкт ОНП 101 “Екологія” 2020 р.
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Проєкт%20ОНП%20Екологія.pdf. Проте, на момент проведення
акредитації, на сайті оприлюднено проєкт ОНП 101 “Екологія” 2019 р.

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.

Університет оприлюднює достовірну інформацію про ОНП на своєму веб-сайті. Всі зацікавлені стейкґолдери мають
можливість ознайомитись зі змістом, цілями, очікуваними РН та ОК даної ОНП. На сторінці відділу аспірантури та
докторантури розміщено короткий опис ОНП 101 Екологія
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Опис%20ОНП%20Екологія.pdf та повний зміст програми
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Екологія%20(2020%20рік%20вступу).pdf Інформація про зміст ОК
вільного вибору наведена у формі експлікацій дисциплін, яка за словами аспірантів, є досить інформативною та
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зручною. Робочі програми та силабуси обов'язкових і вибіркових дисциплін розміщені на віртуальній платформі
Moodle, що обмежує можливість ознайомлення зі змістом цих РП інших зацікавлених стейґолдерів (абітурієнтів).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивною практикою є те, що ЗВО оприлюднює всі проєкти ОП для внесення зауважень та пропозицій;
затверджені ОП та звіти акредитаційних експертиз відповідних ОП для ознайомлення всіх заінтересованих сторін.
Також інформація на сайті Університету доступна чотирма іноземними мовами.

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

Недоліком в контексті даного критерію є: розміщення силабусів та РП дисциплін лише на платформі Moodle;
відсутність інформації щодо пропозицій стекголдерів у вільному доступі на сайті ЗВО. Експертною групою
рекомендовано своєчасно оприлюднювати актуальну та відповідним чином затверджену інформацію на офіційному
веб-сайті щодо проєктів ОНП, робочих програм дисциплін і пропозицій стекґолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО дотримується принцип прозорості та публічності під час освітнього процесу, проте потребує актуалізації
інформації щодо проєктів ОНП та окремих ОК. Суттєві недоліки відсутні, надані ЕГ рекомендації дозволяють
сформувати висновок щодо відповідності даного критерію рівню “В”. Запланована траєкторія вдосконалення є
досяжною та адекватною.

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.

Відповідність змістовного наповнення ОНП “Екологія” науковим інтересам широкого кола стейґолдерів, у тому
числі - аспірантів, представників роботодавців, академічного середовища, було підтверджено під час он-лайн
зустрічей ЕГ із - здобувачами освіти, представниками роботодавців і відкритої зустрічі, на який були присутні
представники інших навчальних закладів нашої країни. Враховуючи той факт, що акредитація первинна, зробити
підтверджені документально висновки щодо повноцінності підготовки випускників не є можливим. Проте у ПНУ
існує широко відома наукова школа в галузі агроекологічних досліджень, є вагомий досвід у підготовці фахівців з
науковими ступенями. Отже, представники стейґолдерів, багато з яких є випускниками ПНУ минулих років
підтверджують актуальність ОНП і високий рівень підготовки здобувачів. У свою чергу аспіранти також
стверджують, що зміст, обсяг та номенклатура освітніх компонентів ОНП є достатньою для опанування ними
компетентностей, необхідних для здійснення науково-дослідницької та викладацької діяльності як в галузі екології
та агроекології, так і в галузі вищої освіти.

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

Експертною групою проведено аналіз відповідності наукової тематики здобувачів напрямам досліджень їх наукових
керівників. Аналіз проведено на основі інформації, отриманої на запит ЕГ (долучено до справи
https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315 - відповіді на запит ЕГ, розділ – ОНП Екологія 2016 року, файл
№10 – Інформація про відповідність…), профілів у Google Scholar та Довідок 5 і 8, які долучено до звіту. На час
призначення керівниками аспірантів, всі особи мали фахові публікації з тематики, дотичної до тем запланованих
дисертаційних досліджень. Аспірант Устименко В. працює над темою «Біорізноманіття ґрунтового покриву
природного заповідника «Древлянський», Діденко П. досліджує «Еколого-кліматичні чинники Масового висихання
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соснових лісів Полісся», Башинська І. – «Екологічна оцінка стану питної води в м. Житомир та шляхи його
покращення в умовах постійного забруднення джерел водопостачання», а їх науковий керівник Романчук Л.Д.
працює над НДР «Розроблення проектів створення, об’єктів природно-заповідного фондe» та має низку публікацій,
дотичних до тематик робіт аспірантів (Використання гідробіонтів в очистці побутових стоків КП
«Житомирводоканал», Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону та ін.) Теми
дисертацій Карчевського Р. «Вплив біотичних чинників на стан лісових насаджень Житомирського Полісся»,
Яніцького В. – «Вплив едафічних чинників та санітарний стан соснових насаджень в Західному Українському
Поліссі», Теслюка А. – «Екологічна оцінка впливу органічних добрив на врожайність зернових культур», Никитюка
А. – «Кліматостабілізуюче значення дубових полезахисних смуг Уманського Полісся», відповідають напряму
дослідження наукових керівників Никитюка Ю.А, та Мороз В.В., які працюють над НДР «Вивчити особливості
вирощування, продуктивність, стан та поліпшення якості лісів та паркових насаджень Полісся України»
(0119U103027) та «Встановити вуглецепоглинальну та киснетвірну здатність соснових насаджень ДП «Житомирське
лісове господарство» в умовах змін клімату» (0120U104091). Разом з тим, Никитюк Ю.А. працює над тематикою
«Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив на урожайність зернових культур в умовах радіоактивного
забруднення Полісся України» (0119U103008). Усі дисертаційні дослідження мають зв’язок з тематикою відповідних
НДР, які виконуються за державним і господарсько-договірним фінансуванням. Кожен науковий керівник є
відповідальним виконавцям науково-дослідних тем, дотичних до тематики досліджень їх аспірантів. Усі аспіранти 2-
4 р.н. мають спільні наукові публікації з керівниками.

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

У ЗВО створено відповідні умови для здійснення наукової діяльності аспірантів. Із здобувачами постійно працює
відділ аспірантури та докторантури, систематично організовуючи збори із роз’яснення особливостей підготовки
(інформацію одержано від представника відділу та підтверджено в процесі зустрічі зі здобувачами), а також
забезпечуючи актуальною інформацією через сторінку на офіційному сайті ПНУ - http://znau.edu.ua/m-
nauka/aspirantura-ta-doktorantura Позитивною практикою є активна робота Наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є частиною системи самоврядування університету. Товариство
проводить широкий спектр заходів від організаційно-роз’яснювальної роботи щодо науково-інноваційної діяльності
до опитування здобувачів освіти з метою отримання зворотного зв’язку. Результати діяльності подані на сторінці
офіційного сайту - http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovo-innovatsiina-diialnist Здобувачам надається
безкоштовний доступ до наукометричних баз даних Scopus & Web of Sciences. Також аспірантам надається виключна
можливість для проведення власних наукових досліджень у частині обробки результатів польових і камеральних
експериментів у сучасній сертифікованій вимірювальній лабораторії навчально-наукового центру екології та
охорони навколишнього середовища ПНУ. Університет забезпечує надання можливості аспірантам широко
представляти результати власних досліджень науковій спільноті шляхом організації та проведення регулярних
профільних міжнародних наукових конференцій http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji/materiali-
konferentsij, які щорічно проводяться на базі ЗВО (“Органічне виробництво та продовольча безпека”, “Наукові
читання”). Також аспіранти системно приймають участь у конференціях в інших ЗВО та наукових установах,
підтверджено під час он-лайн зустрічей із здобувачами, а також задокументовано у довідці, наданій на запит
експертів https://office.naqa.gov.ua/v0/accreditation-folder/2315. На питання “Чи організовуються та проводяться в
університеті наукові конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, форуми, виставки, круглі
столи, лекції, дебати, інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями та спеціалістами, презентації наукових
проектів та інші науково-освітні роботи?” 86.7% опитуваних підтвердили факт організації з боку ЗВО можливості
апробації результатів своїх досліджень.

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

Університет має низку міжнародних договорів про співпрацю з іноземними ЗВО, зокрема, з Гомельським
державним університетом імені Франциска Скорини, ДНУ “Інститут експериментальної ботаніки ім. В.Ф.
Куперевича НАН Білорусі та інших http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9.
Проте, академічна мобільність аспірантів залишається дуже низькою. В рамках проекту “Німецько-українська
співпраця в галузі органічного сільського господарства” (2016 - 2019 рр., продовжений по 2023 р.), направленого на
дослідження проблем реабілітації територій, забруднених радіонуклідами, аспіранти в 2016 і в 2017 рр. прослухали
курси лекцій http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-zhnaeu-prezentuvali-proekt-nimetsko-ukrajinska-spivpratsya-v-
galuzi-organichnogo-silskogo-gospodarstva#!1_4organic http://znau.edu.ua/tidings/top-news/lektsijnij-kurs-profesora-
tekhniko-ekonomichnogo-universitetu-m-drezden-nimechchina-knuta-shmidke-13-14-bereznya-2017roku Аспірант
Никитюк А.Ю. разом з керівником Мороз В.В. опублікував результати досліджень в відкритому європейському
журналі “The scientific heritage”. Аспірант Карчевський Р.А. у співавторстві з керівником Никитюком Ю.А.
опублікував 2 статті в закордонних фахових виданнях (“Danish scientific”, Данія і “ Znanstvena misel journal”, Чехія).
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, які публікують результати своєї роботи в закордонних
(Польща, Данія, Словакія, США, Чехія) і фахових вітчизняних виданнях. За статистикою Google Scholar h-індекс за
останні 5 років у Мороз В.В., Андреєвої О.Ю., Никитюка Ю.А. становить 3, а Романчук Л.Д. - 7:
https://scholar .google.com.ua/citat ions?user=Bxp6UDwAAAAJ&hl=uk https://scholar.google.com/citations?
u s e r = E N u A R J Y A A A A J & h l = t h https://scholar.google.com.ua/citations?user=HyUKTgYAAAAJ&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2V3LipgAAAAJ&hl=uk Інформація щодо участі керівників аспірантів у
дослідницьких проектах та публікаціях за їх результатами додається (Довідка 5 додається). В 2016 р. Романчук Л.Д.
виконувала дослідження “Біологічний моніторинг вод поверхневих та підземних джерел питного водопостачання та
господарського призначення” на замовлення Управління екології та природних ресурсів. В 2016-2017 рр. під
керівництвом Романчук Л.Д. за державним замовленням виконувалась НДР “Оцінка якості життя та радіаційної
безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій”. Подальшим розвитком дослідження цієї НДР
стало продовження до 2023 р. українсько-німецького проекту з органічного землеробства. Никитюк Ю.А. протягом
2018-2023 рр. разом з аспірантом Теслюком А.А. виконує проект “Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив
на урожайність зернових культур в умовах радіоактивного забруднення Полісся України”. Протягом 2019-2023 рр.
під керівництвом Мороз В.В. виконується НДР “Вивчити особливості вирощування, продуктивність, стан та
поліпшення якості лісів та паркових насаджень Полісся України”. В 2020 р. на замовлення Управління екології та
природних ресурсів Житомирської ОДА та виробничих підприємств розпочато виконання 8 НДР. Всі наукові
керівники аспірантів є відповідальними виконавцями цих госпдоговірних тем. Результати досліджень з кожної теми
відображені в публікаціях, співавторами яких є також і аспіранти (Довідка 5 додано).

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.

Університет забезпечує дотримання академічної доброчесності, що відображено в Положенні про академічну
доброчесність http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/PAD.pdf. Розділ 5 зазначеного положення у якості
відповідальності визначає заборону посилання на відповідні матеріали в яких виявлено ознаки академічного
плагіату. Також, п. 5.4 регламентується відповідальність згідно з чинним законодавством. Разом з тим п. 5 ст. 42 ЗУ
“Про освіту” встановлені певні види відповідальності науково-педагогічних працівників, а п. 7 цієї ж статті
регламентовано, що додаткові або деталізовані види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за
конкретні порушення можуть встановлюватися внутрішніми положеннями ЗВО. Для сприяння дотриманню
етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та розв’язанню етичних
конфліктів між членами університетської спільноти створено Комісію з питань етики та академічної доброчесності.
На постійній основі проводяться заходи з популяризації академічної доброчесності , що підтвердила під час
с п і л к у в а н н я директор бібліотеки Ігнатюк М.В. http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=394&Itemid=514 Здобувачі, в свою чергу, обізнані з правилами перевірки
наукових робіт на плагіат та дотримуються правил академічної доброчесності, які регулюються Положенням про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату”.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Змістове наповнення ОНП “Екологія” відповідає науковим інтересам широкого кола стейкґолдерів. Наукова
тематика здобувачів відповідає напрямам досліджень їх наукових керівників. Створено належні умови для
здійснення наукової діяльності аспірантів. Наявне доступне для аспірантів, достатнє для виконання передбачених
індивідуальними планами наукових досліджень та актуальне матеріально-технічне забезпечення для проведення
досліджень. Достатньо високий рівень має публікативна активність і результативність наукової діяльності наукових
керівників та аспірантів.

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

До слабких сторін варто віднести відсутність практики залучення аспірантів до безпосереднього проведення
спільних досліджень у рамках міжнародних наукових проектів. Ураховуючи вмотивованість аспірантів та позитивну
практику акценту на мовних компетентностях, ЕГ рекомендує залучати здобувачів третього освітньо-наукового
рівня вищої освіти до виконання наукових завдань саме міжнародних проектів (за умов дозволів, що визначаються
карантинними обмеженнями). ЕГ на вимогу п. 5,6,7 ст. 42 Закону України “Про освіту” рекомендує розширити
розділ 5 “Положення про академічну доброчесність” шляхом визначення процедури та конкретизації видів
академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні
порушення академічної доброчесності.
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

У процесі реалізації ОНП третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю “Екологія” в ПНУ
створено тематичне наукове середовище. Фактами, що підтверджують такий висновок є такі: - тісний зв’язок
здобувачів із керівниками унаслідок дотичності та актуальності наукової тематики; - належне організаційно-
матеріальне забезпечення процесу підготовки з динамічним оновленням ресурсів, широка інформаційна підтримка;
- задіяння аспірантів у виконанні НДР за рахунок коштів замовників із відповідною оплатою праці, що зокрема,
дозволяє здобувачам комунікувати з представниками роботодавців у науково-дослідних установах, профільних
комунальних та державних закладах і установах; - високий рівень самомотивації здобувачів освіти щодо успішного
завершення підготовки за ОНП та захисту кваліфікаційної роботи.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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.
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Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Довідка_1.pdf go+PDq2VCo9OBbh+FeMpBmNiAAWNneZ0DVA0b
kbwV60=

Додаток Довідка_2.pdf yaBWWkaHR2xc2rMytbhLuJ4s1ThylDQF8wyw49M
evMs=

Додаток Довідка_3.pdf ZrzLg3ZYhSfRUm7x4ZDPKQDpQ3lxgBbkWQTwol4
3JZo=

Додаток Довідка_4_1_Екологія (2020 рік
вступу).pdf

10vBa/oiZBUnZPpGsT/D/E5s5SU700cKBkUUf/Pm
QO0=

Додаток Довідка_4_2_Робоча програма
з фахової ін.мови.pdf

9izD7aE+2uRm80qnN6U5BTOafc62lqYqj+fa/XAd0b
8=

Додаток Довідка_4_3_РП_Інтелектуал
ьна власність та захист

авторських праві.pdf

Wp2RJNdypCY91ECxr4ga0aJc72hACOH/oxf1DmscI
4c=

Додаток Довідка_4_4_РП_Методологія
та технологія наукових

досліджень.pdf

gEjzbgqOxBIrjU/0CWXpH7/aOAPpnxEoK7bTNc8pk
fg=

Додаток Довідка_4_5_РП_Організація
та презентація наукових

досліджень.pdf

j52c+YzvVKHf6cWHtcRUvfF/bvrwr7OB6Sxc4uKgt4
0=

Додаток Довідка_4_6_РП_Сучасні
методики викладання у вищій

школі.pdf

kDRx0XAtCOvKTgLMSbxK3jLX6wpMA6W6+qj7veh
GBFY=

Додаток Довідка_4_7_РП_Управління
науковими_проєктами.pdf

NtSPcF8DLlxEP9XlQF/NuR3Uz5qSLPm9c0mWcYB
cDLU=

Додаток Довідка_4_8_РП_Філософія
науки та інновації.pdf

QQSd1x7dRLrpkxIgDx6vJkiaAxgL9yzCsgPEfFctOuw
=

Додаток Довідка_5.pdf 8ANEXoLrAHh/Zgc6VVANkXcR8/DdYDTsQeFfUo3
ff9M=

Додаток Довідка_6.pdf gLcvg0ru2r/W2FdNsp4XX5k/aCc/soJ0CtvK6RLcYA
4=

Додаток Довідка_7.pdf uD1RmkqOUQVLBOUAOz+KQdiysumt4nlXqekVYE
U+llg=

Додаток Довідка_8.pdf c3T/cqs7JB96WzqeEq1ghHOIrd0NvQPSwIPNe/M9
Qsg=

Додаток Довідка_9.pdf wfg2fK3yKiJhvBR7gZGqplKp3kQHhlq7vONQtlpNxe
8=

***

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.
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Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Бахарєв Володимир Сергійович

Члени експертної групи

Шелест Зоя Михайлівна

Брайнінгер Ольга Іванівна
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