
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23814 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

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 23814

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Фоміна Олена Володимирівна, Калінін Андрій Володимирович,
Квасницька Раїса Степанівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 26.10.2020 р. – 28.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

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

Загальне враження – позитивне. ОП має чіткі цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО. При розробці ОП
враховуються тенденції ринку праці та пропозиції стейкґолдерів. Структура та зміст ОП повністю відповідає
предметній області зазначеної спеціальності 071 «Облік і оподаткування», логічно побудована, формує гармонійний
баланс між дисциплінами, що дозволяє досягти програмних результатів навчання. Форми та методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів навчання. Форми контрольних
заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими для окремого освітнього компонента
та ОП. На ОП створені можливості для реалізації елементів дуальної освіти. Переважна більшість випускників
працевлаштовані за спеціальністю. Забезпечення ОП характеризується потужним штатом НПП, який відповідає
сучасним вимогам. ЗВО має високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного
забезпечення. Створено умови для навчання осіб з особливими потребами. Інформація про освітній процес,
нормативні документи та ОП на сайті ЗВО висвітлена повною мірою. Найголовніші висновки щодо відповідності
Критеріям: під час акредитації ЕГ перевірила достовірність інформації, що була надана ЗВО у Відомостях про
самооцінювання, проаналізувала додаткові документи, які розміщені на сайті ЗВО та були подані на запит
експертної групи, провела онлайн-зустрічі з фокус-групами, що дало можливість зробити висновки про: - зразкову
відповідність критерію якісного рівня організації процесу проектування та визначення цілей ОП (рівень А); -
достатню відповідність якісного рівня організації таких освітніх процесів: розробка структури та змісту ОП;
формування доступу до ОП та визнання результатів навчання; навчання та викладання за ОП; контроль знань,
оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОП людськими ресурсами;
формування освітнього середовища та матеріальних ресурсів; розробка і впровадження системи внутрішнього
забезпечення якості ОП; створення прозорих та публічних процедур для якісного функціонування ОП (рівень В).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Реалізація мети ОП здійснюється через забезпечення набуття широкого кола практичних навичок щодо обліку,
оподаткування, аудиту, контролю і аналізу, які мають універсальну спрямованість їх застосування у різних сферах
суспільної діяльності. Реальна багатогранна співпраця із різними групами стейкґолдерів, яка результувалась у
створенні Ради стейкґолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Обсяг ОП
та її окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства. Здійснення підготовки здобувачів вищої
освіти за дуальною формою освіти. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень, щорічно оновлюються та оприлюднюються на сайті ЗВО. Форми, методи навчання і
викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та ПРН, відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи. Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти наявна у відкритому доступі. В ЗВО популяризуються принципи академічної доброчесності.
Здійснюється перевірка на наявність текстових збігів наукових статей, кваліфікаційних робіт через використання
програмних продуктів «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Поєднання навчання і досліджень забезпечується завдяки
залученню на добровільній основі студентів до участі у конференціях, конкурсах наукових робіт, наукових гуртках, в
роботі Інформаційно-дорадчого центру та Бухгалтерській клініці. Здобувачі вищої освіти мають відкритий доступ до
силабусів обов’язкових ОК та експлікацій вибіркових ОК, які розміщені на сайті ЗВО. Освітній процес за ОП
забезпечують висококваліфіковані НПП. До аудиторних занять залучаються зовнішні професіонали-практики,
експерти галузі, роботодавці. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через співпрацю з іншими ЗВО,
організаціями та установами. ЗВО здійснює нематеріальні та матеріальні заохочення НПП. В ЗВО сформована
інформаційно-консультативна підтримка здобувачів вищої освіти, функціонує психологічна служба. Інформація про
освітній процес, нормативні документи та ОП висвітлена повною мірою.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: В ЗВО практикується блоковий підхід пропозиції дисциплін вибору для студентів, що обмежує
певною мірою їх можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. В «Політиці навчального процесу,
оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту», яка розроблена НПП та здобувачами
вищої освіти ОП «Облік і оподаткування» першого і другого рівнів вищої освіти, відсутня процедура проведення
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Процедура оскарження результатів підсумкового контролю знань
студентів в ПНУ нормативно розглядається лише в Проєкті Положення про оскарження результатів підсумкового
контролю знань студентів в ПНУ. Відсутність централізованої системи збирання інформації про кар'єрний шлях
випускників. Формальне залучення органів студентського самоврядування до системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти. Неможливість встановлення факту розміщення ОП була для громадського обговорення на сайті
ЗВО та тривалості такого обговорення. Рекомендації: Доцільно сформувати в ЗВО загальний каталог вибіркових
дисциплін, який розширив би спектр вибору дисциплін як за окремою ОП, так і за іншими ОП різних освітніх
рівнів. Внести доповнення до «Політики навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання
доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту» щодо процедури проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
першого і другого рівнів вищої освіти. Активізувати роботу щодо затвердження та введення в дію Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ, яке на час перевірки є лише Проєктом.
Розробити загально університетську систему збору інформації щодо кар'єрного шляху випускника, зокрема через
створення асоціації випускників ЗВО. Залучати студентське самоврядування до роботи “Центру забезпечення якості
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вищої освіти” ЗВО, зокрема через делегованого представника, який братиме участь в засіданнях, нарадах тощо.
Встановлювати дедлайни громадського обговорення ОП, зокрема констатувати день публікації ОП, щоб була
можливість відслідкувати те, протягом якого періоду відбувається обговорення.

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.

ОП «Облік і оподаткування» затверджена Вченою радою Житомирського національного агроекологічного
університету 28.08.2019 р. протокол № 1 та введена в дію з 1 вересня 2019 р. ОП 2019 р. була надана за додатковим
запитом ЕГ (https://bit.ly/2TJl2FC). У 2020 р. в ОП були внесено зміни (протокол № 11 від 24.06.2020р.) і оновлену
ОП Наказом ректора №159 від 29.08.2019 р. було введено в дію з вересня 2020р. (https://bit.ly/35XuL0J) (навчальні
плани до ОП 2019 та 2020 р.р. були надані за додатковим запитом ЕГ https://bit.ly/2TJl2FC). Аналіз Статутів ЗВО
різних років затвердження, а саме: Статуту Житомирського національного агроекологічного університету (далі –
ЖНАЕУ) (затвердженого Наказом МОН України № 6 від 04.01.2017р. - https://bit.ly/3258OeR); Статуту Поліського
національного університету (далі – ПНУ) (затвердженого Наказом МОН України № 1114 від 07.09.2020р.); Стратегії
розвитку ЖНАЕУ (затверджена Вченою радою ЖНАЕУ протокол № 30.03.2016р.), що оприлюднені на сайті ЗВО у
вкладці публічна інформація (https://bit.ly/3mGRWmv), дозволив ЕГ зробити висновок про те, що мета ОП повністю
узгоджується з метою та завданнями діяльності, місією (баченнями, цінностями) та стратегією ПНУ. Реалізація мети
ОП через забезпечення набуття широкого кола практичних навичок щодо обліку, оподаткування, аудиту, контролю
і аналізу, які мають універсальну спрямованість їх застосування у різних сферах суспільної діяльності, є особливістю
цієї ОП. ЕГ пересвідчилась, що цілі ОП (2019, 2020 рр.) є чітко сформульованими та фокусно зосереджені підготовці
висококваліфікованих, конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців в сфері
обліку, оподаткування, аудиту, контролю і аналізу, які володіють знаннями, уміннями та навичками ефективного
виконання складних проблем і завдань інноваційного характеру у професійній діяльності, що сприяє позитивним
змінам в діяльності суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності.

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

До формування цілей і програмних результатів ОП залучались стейкґолдери, що підтверджується такими фактами:
а) роботодавців та випускників спеціальності: - рецензіями на ОП, які були надані за додатковим запитом ЕГ
(https://bit.ly/35UKj53). Ознайомлення зі змістом рецензій дозволило переконатися у тому, що в них міститься
оцінка структури, компонент, відповідності ОП тенденціям і розвитку спеціальності, пропозиції щодо
удосконалення ОП; - інтерв’юванням (Ісакова С.Ю. – фін. директор АТ «Житомирський маслозавод»; Тростенюк Ю.
Д. – гол. бухгалтер ТОВ «Юніком-Пром»); Чижевська Л.В. – Голова Житомирського тер. відділення ФПБА України;
Савченко Р.О. – гол. бухгалтер ПНУ; Івасечко У.В. – гол. бухгалтер Тернопільської філії ТОВ «Щедро» та 6
випускників спеціальності 2016-220 років випуску). Під час зустрічі 5, присутні роботодавці наголосили на
багаторічній співпраці із кафедрою. Ісакова С.Ю. зазначила, що вона була долучена до розробки та оновлення ОП і
нею була внесена пропозиція внесення до змісту ОП обов’язкової ОК «Облік і аудит у митній справі», яка була
врахована у ОП 2020 р. Крім того, нею було зазначено, що, з метою обговорення тенденцій розвитку спеціальності,
потреб ринку праці у підготовці кваліфікованих фахівців, у 2019 р. було створено Раду стейкґолдерів освітніх
програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту і вона є головою цієї Ради. Рада стейкґолдерів діє
на підставі Положення про раду стейкґолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту (https://bit.ly/380lEig), .проводить регулярні засідання щодо питань розвитку та реалізації ОП. Чижевська
Л.В. зазначила, що її пропозиція щодо посилення практичного розгляду адміністрування податків, знайшла
відображення в ОК Практика податкового обліку і адміністрування податків ОП 2020 р.; - протоколами Ради
стейкґолдерів, які були надані ЕГ за додатковим запитом (https://bit.ly/35UKj53). Так, на засіданнях Ради були
розглянуті пропозиції роботодавців з посилення практичного спрямування ОП, які були враховані в змісті ОП; -
здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування: інтерв’юванням (8 осіб різних років вступу та
різни них форм навчання на ОП) та протоколами Ради стейкґолдерів. Так, студенти надали пропозицію по
збільшенню практичних завдань, яка була реалізована в ОП 2020 р. у тренінгах ОК4; ОК7; ОК8; - академічної
спільноти ЗВО: інтерв’юванням (зустріч 3) та вищезазначеними протоколами Ради стейкґолдерів. Мали місце
пропозиції щодо удосконалення ОП: Цаль-Цалко Ю.С. (д.е.н, професор кафедри бухгалтерського обліку,
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оподаткування та аудиту), який запропонував внесення до спеціальних освітніх компетентностей ОП ще одну - СК11
та додати до програмних результатів навчання (ПРН) ще одним - ПРН20; Хант Г.О. (к.філ.н., доцент, завідувач
кафедри іноземної мови), якою було відзначено про врахування в ОП нового підходу до вивчення іноземної мови
саме на другому рівні вищої освіти, що втілено у ОК Фахова іноземна мова (рівень В2).

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

Цілі, освітні компетентності та ПРН ОП враховують тенденції розвитку спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Це підтверджується щорічним моніторингом та оновленням ОП. Так, ОП враховує: євроінтеграційний вектор
розвитку, що обумовлює потребу у фахівцях з обліку, аудиту і оподаткування, які володіють фаховою іноземною
мовою (ОК «Фахова іноземна мова (рівень В2)») та знають особливості ведення митної справи, обліку та аудиту ЗЕД
(ОК «Облік і аудит у митній справі); набуття навичок бізнес-мови (ОК «Контролінг в управлінні бізнесом») та через
можливість обрання вибіркових дисциплін, перелік, яких постійно оновлюється. Наявність попиту на
висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту та оподаткування на вітчизняному ринку праці засвідчується як
роботодавцями, так і випускниками спеціальності (зустріч 5 і Відкрита зустріч). Під час інтерв’ювання роботодавці
різних галузей економіки підкреслили високий рівень підготовки фахівців – випускників ЗВО спеціальності 071
«Облік і оподаткування», які у них працюють (працювали). Паламарчук А.В. (гол. бухгалтер кредитної спілки
«Оберіг») наголосила на вагомості підготовки фахівців на ОП для різних видів бізнесі (ресторанно-готельна справа;
послуги медицини тощо) Випускники спеціальності відзначили високу якість викладання в ЗВО, що дало їм змогу
працевлаштуватись за фахом посади саме за спеціальністю. Тому, ЕГ зробила висновок про те, що в ОП враховані
тенденції та потреби ринку праці у кваліфікованих фахівцях з обліку, аудиту та оподаткування. Галузевий контекст
ОП уособлено у всіх її програмних результатах навчання (ПРН1-ПРН20). Універсальна спрямованість ОП щодо
підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку, оподаткування, аудиту дозволяє розширювати горизонт
регіонального спрямування ОП до загальнодержавних меж. При розробці та перегляді ОП було враховано досвід
аналогічних ОП: а) вітчизняних ЗВО – Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана,
Одеського економічного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена
Кузнеця, Державного університету «Житомирська політехніка» (підтверджено на зустрічі 3 і Резервній зустрічі із
гарантом ОП) ; б) іноземних – Варшавського університету (Республіка Польща (підтверджується сертифікатом
проходження стажування гарантом ОП).

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої
освіти був затверджений Наказом МОН України № 958 від 10.07.2019 року. ОП містить необхідні відповідно
стандарту загальні й спеціальні компетентності та програмні результати навчання. 97% обсягу ОП спрямовано на
здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю Облік і оподаткування, визначених
Стандартом вищої освіти. В ОП додатково введено лише одну спеціальну компетентність СК11 та програмний
результат навчання – ПРН20. Форма атестації здобувачів вищої освіти також відповідає вимогам Стандарту. ЕГ
пересвідчилась, що ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Чітка цільова спрямованість ОП та її відповідність місії, візії та стратегії ЗВО. Реалізація мети ОП через
забезпечення набуття широкого кола практичних навичок щодо обліку, оподаткування, аудиту, контролю і аналізу,
які мають універсальну спрямованість їх застосування у різних сферах суспільної діяльності. Висококваліфікована
група розробників ОП, група забезпечення реалізації ОП. Реальна багатогранна співпраця із різними групами
стейкґолдерів, яка результувалась у створенні Ради стейкґолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту.

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

Слабкі сторони: Відсутні Рекомендації: Подальший розвиток в ЗВО позитивної практики долучення до процесів
перегляду ОП та розробки нових ОП зовнішніх стейкґолдерів через посилення співпраці із академічною спільнотою
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інших ЗВО, яка результуватиметься отриманням рецензій-відгуків на ОП, що будуть оприлюднюватись на сайті
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Повна відповідність ОП усім підкритеріям Критерію 1, відсутність слабких сторін і недоліків. Інноваційне
спрямування прослідковується у підходах підвищення ефективності співпраці різних груп стейкґолдерів щодо
удосконалення ОП через створення та реальне функціонування Ради стейкґолдерів освітніх програм кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП (2019-2020 р.р.) складає 90 кредитів ЄКТС (далі – кредитів), що відповідає вимогам: Закону України
«Про вищу освіту» (п.5 стаття 5). Обсяг обов’язкових ОК, що спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти
компетентностей, які визначені ОП, становить у ОП (2019 р.) 58 кредитів, тобто 64,6% загального обсягу кредитів
ОП, а обсяг вибіркових ОК цієї ОП складає 32 кредити, тобто 35,6% загального обсягу кредитів ОП. У оновленій
2020 р. ОП обсяг обов’язкових ОК, становить 76 кредити (73,3% загального обсягу кредитів ОП), а обсяг вибіркових
ОК цієї ОП складає 24 кредити (26,7%). Обсяг ОП має відповідність вимогам чинного законодавства. ЕГ
пересвідчилась, що обов’язкова частина загальної підготовки ОП 2019 р. і 2020 р. включає 3 дисципліни (15
кредитів). Що ж стосується обов’язкових дисципліни фахової підготовки, у ОП 2019 р. їх було 6 (27 кредитів) (ОК9
без виділення на неї кредитів), а у ОП 2020 р. їх кількість зросла до 8 (33 кредитів) (всі дисципліни із виділеними
кредитами). В ОП 2019 р. зазначено можливість вибору вибіркових дисциплін обсягом 32 кредити, а в ОП 2020 р. –
обсягом 24 кредити. На практичну підготовку в ОП 2019 р. відведено 15 кредитів, у ОП 2020 р. – 14 кредитів.
Підготовка кваліфікаційної роботи та її захист – 1 кредит (ОП 2019 р.) та 4 кредити (ОП 2020 р.).

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.

ОП має чіткий структурний поділ освітніх компонентів на змістові блоки: «Цикл дисциплін загальної підготовки»,
«Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки», в кожному з яких передбачені також вибіркові
дисципліни. Вона є структурованою за семестрами та містить структурно-логічну схему послідовності вивчення
освітніх компонент. До освітніх компонент ОП, які регламентовані Стандартом вищої освіти, ЗВО додатково
визначено за вибірковим блоком 1 спеціальну (фахову) компетентність і 1 ПРН. Аналіз матриці відповідності ПРН та
ОК ОП (табл. 4 ОП 2019 і 2020 р.р.) показав, що обов’язкові освітні компоненти дозволяють досягти всіх ПРН ОП.
Кожен програмний результат охоплений змістом освітніх компонент ОП, підтвердженням цьому є силабуси
обов’язкових навчальних дисциплін, у яких конкретизовано освітні компетентності, якими мають оволодіти
здобувачі вищої освіти та ПРН, яких вони мають досягти (https://bit.ly/2TJ3Zn5). ЕГ прийшла до висновку, що
освітні компоненти, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти
заявлених цілей та ПРН.

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

Аналіз обов’язкових та вибіркових освітніх компонент ОП (2019 і 2020 р.р.), навчальних планів до них, силабусів
навчальних дисциплін, програми переддипломної практики дав підстави ЕГ зробити висновок, що зміст ОП
відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
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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.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» (п. 15 Ч.1 Ст. 62), здобувач вищої освіти має право обирати дисципліни
обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. ОП надає можливість здійснення студентами такого
вибору. Так, обсяг вибіркових ОК ОП 2019 р. складає 32 кредити, тобто 35,6% загального обсягу кредитів ОП, а у ОП
2020 р. обсяг вибіркових ОК складає 24 кредити (26,7%), що відповідає нормам чинного законодавства. Аналіз
Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ; Положення про формування навчальних дисциплін
вільного вибору студентами ЖНАЕУ; Проєкту положення про вибіркові навчальні дисципліни ОП у ЖНАЕУ
(https://bit.ly/360BBma), дав змогу встановити процедуру вибору студентами ЗВО вибіркових дисциплін. За
результатами зустрічей 2, 3, 4, резервної зустрічі, ЕГ отримала інформацію щодо зміни підходу реалізації права
студентів на вибір вибіркових ОК у ОП 2020 р. порівняно із ОП 2019 р. Так, у 2019 р. студентам 1 курсу ОП було
запропоновано 3 блоки вибіркових дисциплін (1 блок «Облік і оподаткування»; 2 блок «Облік, аудит і контроль у
державному управлінні»; 3 блок «Оподаткування та податковий облік»), з яких вони обирали один і, т.ч. вивчали
дисципліни саме цього блоку (студентами 2019 р. вступу було обрано 1 блок). У 2020 р. було знято блоковість вибору
дисциплін, натомість студентам надане право вибору 3 дисциплін із 15, які розбиті на 3 блокових переліки, кожен з
яких включає 5 дисциплін. На думку ЕГ, вибірковість дисциплін за ОП 2020 р. зазнала певного удосконалення
порівняно із ОП 2019 р., однак блоковий підхід пропозиції дисциплін вибору для студентів все ж має місце. На
думку ЕГ в ЗВО доцільно було б сформувати в ЗВО загальний каталог вибіркових дисциплін, який розширив би
спектр вибору дисциплін як за окремою ОП, так і за іншими ОП різних освітніх рівнів. Інтерв’ювання студентів дало
змогу зробити висновок про те, що вибір дисциплін відбувається у 1 семестру навчання через подання ними в
деканат заяв про обрання дисциплін, на основі яких формуються списки студентів денної та заочної форм навчання,
які обрали для включення до індивідуального плану навчання на навчальний рік відповідні дисципліни, що
затверджуються розпорядженням декана факультету (розпорядження декана на 2020-2021 н.р. та заяви студентів
надані за додатковим запитом ЕГ (https://bit.ly/2TJl2FC)). Положенням про формування навчальних дисциплін
вільного вибору студентами визначено, мінімальну кількість студентів у групі - 15 ос., у Проєкті положення про
вибіркові навчальні дисципліни ОП кількість осіб у групі зменшено до 12. Індивідуальна освітня траєкторія
студентів ОП також визначається через можливість їх навчання за індивідуальними планами, дозвіл на підписання
яких дається деканатом. Результати зустрічей та вивчення положень ЗВО дозволили зробити висновок, що
розроблені процедури в ЗВО дають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію студентам, які
ознайомлені з процедурою вибору і вважають її чіткою та зрозумілою.

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

Суть, види та організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти в ПНУ регламентується такими
Положеннями ЗВО: Про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ; Про організацію та проведення практики
здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/360BBma). В ОП та НП 2019 р. передбачена виробнича практика
«Практичний тренінг на виробництві за спеціальністю» (3 кредитів ЄКТС). В ОП і НП 2020 р. практична підготовка
здобувачів вищої освіти значно посилена через запровадження навчальних практик (тренінгів) з трьох ОК (ОК НП1
(3 кредити); НП2 (4 кредити); НП3 (3 кредити)) та оновлення змісту виробничої практики саме як переддипломної
(4 кредити), забезпечують практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності. На офіційному сайті ЗВО представлено силабус ОК
«Переддипломна практика» (https://bit.ly/34LYdaw), в якому зазначено мету і завдання практики, процес
підготовки та виконання програми практики, бюджет робочого часу на період проходження практики, очікувані
результати навчання, рекомендований зміст звіту з практики та вимоги до його представлення та захисту, політика
оцінювання. На запит ЕГ було надано Програму проходження переддипломної практики (додається до звіту ЕГ). На
зустрічі зі здобувачами вищої освіти 2 курсу денної та заочної форм навчання було з’ясовано, що під час
проходження переддипломної практики, вони мали можливість самостійно обирати базу практики, за результатами
практики ними складено звіти, які будуть захищатись у листопаді 2020р. Під час зустрічі з роботодавцями (зустріч
5) було підтверджено, що студентам пропонуються місця для проходження переддипломної практики. Так,
Савченко Р.О. – гол. бухгалтер ПНУ, зазначив, що студентам надається можливість працевлаштування в бухгалтерії
ЗВО та проходження ними переддипломної практики. Ісакова С.Ю. – фін. директор АТ «Житомирський
маслозавод», Тростенюк Ю. Д. – гол. бухгалтер ТОВ «Юніком-Пром»), Чижевська Л.В. – Голова Житомирського тер.
відділення ФПБА України, Івасечко У.В. – гол. бухгалтер Тернопільської філії ТОВ «Щедро» також підтвердили тісну
співпрацю з кафедрою щодо працевлаштування магістрантів та надання можливості проходити практику на їх
підприємствах. Підтвердженням співпраці із роботодавцями щодо практичної підготовки здобувачів вищої освіти
також є заключні договори про співпрацю між ЗВО і підприємствами (https://bit.ly/324y9Wu), одним із пунктів
предмету договору яких є взаємні консультації та співробітництво щодо практичної підготовки фахівців.
Роботодавці також зазначили про свою відкритість до подальшої тісної співпраці з ЗВО. ЕГ зробила висновок, що
ОП і НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності,
необхідні для подальшої професійної діяльності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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ЗВО забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок під час навчання. Це відображено в
компетентностях, зазначених в ОП, зокрема: ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою; ЗК05. Здатність
генерувати нові ідеї (креативність); ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності; ЗК10.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт; СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців
у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства; СК07. Здатність формулювати завдання,
удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства; СК08. Здатність виконувати адміністративно-
управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. Наведені
компетентності корелюють з відповідними ПРН, що визначені ОП, досягнення яких забезпечується такими
обов'язковими компонентами як: Фахова іноземна мова (рівень В2); Практика бухгалтерського обліку для
управління підприємством; Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством; Організація
бухгалтерського обліку та ін. Під час зустрічі із студентами (зустріч 2) та викладачами (зустріч 3) ЕГ отримала
підтвердження, що ОП передбачає набуття навичок soft skills і при застосуванні різних методів навчання на
лекційних, практичних заняттях та тренінгах, виконанні студентами різних видів завдань самостійної роботи
(підготовка презентацій, командна робота під час занять тощо). Під час зустрічі з ректором і менеджментом ЗВО
(зустріч 1) було з’ясовано, що політика ЗВО спрямована на підготовку всебічно розвинених фахівців.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на момент формування, перезатвердження ОП
та й на сьогодні в Україні не розроблено.

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.

НП ОП включає як аудиторне навантаження, так і самостійну роботу студентів, обсяг якої за кожною дисципліною
відповідає встановленим МОН України граничним нормам (не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу
кредитів ЄКТС, які відведені на вивчення дисципліни). У Відомостях про самооцінювання ОП зазначено, що
«тижневе навантаження становить 18 годин», що підтверджується фактичним обсягом навантаження здобувачів
вищої освіти за ОП (згідно НП 2019 р. та НП 2020 р.). Під час зустрічі із викладачами (зустріч 3) та зі здобувачами
вищої освіти (зустріч 2) було зазначено, що самостійна робота студентів виконується у формі підготовки есе,
рефератів, практичних завдань тощо. У силабусах навчальних дисциплін ОП виокремлюються питання та завдання
для самостійного опрацювання (виконання) студентами (https://bit.ly/3ek9uSz). Студентами також було зазначено,
що в процесі самостійної роботи їм надаються консультації, які здійснюється в умовах пандемії здійснюються за
допомогою ІТ ресурсів (спілкування по телефону, Viber, Telegram, WhatsApp, у соціальних мережах тощо). ЕГ
пересвідчилась, що обсяг ОП та окремих ОК реалістично відображає фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та ПРН.

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.

В ЗВО за даною ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, яка
регламентується Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ (затвердженого
протоколом №6 від 30.01.20219 р. і введеного в дію Наказом ректора ЗВО №9 від 31.01.2019 р.). Аналіз договорів
про здобуття вищої освіти за дуальною формою та договорів про співпрацю при підготовці фахівців з
бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту студенток 1 курсу навчання на ОП Совик Т.О., Ладошко О.М.,
Василенко І.В. (договори надані на додатковий запит ЕГ – https://bit.ly/2TJgyhU), а також інтерв’ювання цих
студенток на зустрічі 2 дали змогу ЕГ зробити висновок, що ОП і НП узгоджені із завданнями та особливостями
дуальної форми здобуття освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП та її окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо загального навчального
навантаження для другого (магістерського) рівня освіти. Програмні результати навчання, які визначені ОП у повній
мірі забезпечуються обов’язковими компонентами ОП. Освітні компоненти ОП сформовано у відповідності до
предметної області спеціальності 071 «Облік і оподаткування». До освітніх компонент ОП, регламентованих
Стандартом вищої освіти, ЗВО додатково визначено 1 спеціальну (фахову) компетентність та 1 програмний результат
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навчання. Індивідуальна освітня траєкторія студентів ОП також визначається через можливість їх навчання за
індивідуальними планами, дозвіл на підписання яких дається деканатом. Здійснення підготовки здобувачів вищої
освіти за дуальною формою освіти.

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

Слабкі сторони: В ЗВО практикується блоковий підхід пропозиції дисциплін вибору для студентів, що обмежує
певною мірою їх можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Рекомендації: Доцільно
сформувати в ЗВО загальний каталог вибіркових дисциплін, який розширив би спектр вибору дисциплін як за
окремою ОП, так і за іншими ОП різних освітніх рівнів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи сильні сторони та позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті
критерію 2, ЕГ вважає, що ОП «Облік і оподаткування» має достатній рівень узгодженості із якісними
характеристиками. Виходячи з релевантності викладеної інформації та встановлених ЕГ фактів, можна вважати
відповідність ОП Критерію 2 достатньою (з незначними недоліками). Запропоновані рекомендації щодо
удосконалення ОП у контексті Критерію 2 є досяжними.

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

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

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Усі вимоги
до вступних випробувань щорічно оновлюються та оприлюднюються на сайті університету у розділі «Вступнику».
Уся інформація щодо прийому до ЗВО та рішень приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu) в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття
відповідного рішення.

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості самої ОП. Правила прийому для здобувачів вищої
освіти Університету розробляються, затверджуються та оприлюднюються відповідно до чинних вимог. Правилами
прийому на навчання за освітньою програмою визначено строки прийому, необхідні для вступу документи та
визначено види вступних випробувань. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» складаються з єдиного вступного іспиту з іноземної мови з
використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО та фахового іспиту зі спеціальності. Вступні фахові
випробування передбачають виконання тестових завдань, які дозволяють оцінити компетентності вступника з
питань обліку і оподаткування. Програма вступного фахового випробування знаходиться на сайті університету
(https://bit.ly/383RN8w) та включає 2 модулі: Модуль 1. Фінансовий облік та Модуль 2. Оподаткування в Україні
(включає Частину 1 Основи оподаткування та Частину 2.Податкова система України).

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання, отриманих у інших закладах ЗВО здобувачами вищої освіти регламентується
документами, що розміщені на сайті університету та доступні для учасників освітнього процесу. Такими
документами є «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/382CdtP), «Положення
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про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Hf1ofPk), «Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Sf1ojCw),
«Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/af1oz8i).
Усі зазначені документи розміщені на сайті Університету. Застосування практики визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО при реалізації ОП не було.

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

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній
освіті, регламентується «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті», затверджене рішенням Вченої ради університету від 27.02.2020 р., протокол №7. Положення розміщене на
сайті університету та доступне для учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/Nf1oW84). Оцінити практики
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, ЕГ не вдалося, оскільки фактів їх застосування
під час реалізації цієї ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, щорічно оновлюються та оприлюднюються на сайті університету. Прийом студентів на навчання
здійснюється із врахуванням особливостей освітньої програми. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», «Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ», «Положенням про порядок реалізації права на академічну
мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ» та «Положення про формування навчальних дисциплін вільного
вибору студентами ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/af1oz8i), з якими ознайомлені всі учасники освітнього процесу за ОП.

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

Слабкі сторони: Не спостерігається випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої
освіти за ОП. Відсутність застосування практики визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
при реалізації ОП. Рекомендації: Посилити пропагування неформальної освіти, що забезпечує набуття
компетентності самоосвіти. Зокрема, включивши ОК за вибором здобувача розширило б можливості одержувати
окремі результати навчання в інших ЗВО через проходження окремих ОК або сертифікатних програм у статусі
слухача. Такі результати навчання можуть бути предметом визнання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на наведені сильні сторони у контексті критерію 3 експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає
рівню В за критерієм 3. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті Критерію 3 є досяжними.

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.

В ЗВО діє «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ», яким визначено Перелік основних форм
навчання (лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота, консультації тощо) (Розділ 3. Форми
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організації освітнього процесу) (https://cutt.ly/df1oagW), яким регламентується освітній процес. Форми та методи
навчання за ОП спрямовані на освоєння професійних знань, поглиблення фахових компетентностей, розвиток
навичок самостійного здійснення наукових досліджень у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємствам різних галузей. Використовуються інтерактивні методи навчання: моделювання проблемних
ситуацій, симуляції, ділові ігри, бізнес-проекти та ін. Здобувачі освітнього ступеня магістра можуть обирати на свій
розсуд форми і методи навчання із запропонованих їм викладачем. На зустрічах і викладачі, і здобувачі підтвердили
можливість пропонувати до більш поглибленого вивчення окремих тем, самостійно пропонувати використовувати
різні інноваційні форми і методи, доповнювати для вивчення програмні питання. Процедура формування переліку
та подальшого вивчення навчальних дисциплін із циклу вільного вибору для магістрів регулюється Положенням
про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf). Студенти мають
можливість вільно обирати теми з Міждисциплінарної курсової роботи з організації обліку, аудиту та оподаткування,
Курсової роботи з практики бухгалтерського обліку для управління підприємством та кваліфікаційних робіт, що
було підтверджено під час їх інтерв'ювання. Отже, на думку експертної групи, форми та методи навчання
відповідають студентоцентрованому підходу, сприяють досягненню заявлених в ОП цілей і ПРН та відповідають
принципам академічної свободи.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів описуються в силабусах обов’язкових та експлікаціях вибіркових освітніх компонентів
(http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses). Силабуси розробляються відповідно до
Положення про силабус навчальної дисципліни (https://bit.ly/2GnrVcw), яке встановлює єдині вимоги до змісту та
оформлення опису компоненти ОП. Зі слів здобувачів, надається повна інформація про кожну освітню компоненту у
доступній формі. Викладачі на першому занятті ознайомлюють їх з переліком літератури, яка буде корисна під час
вивчення даної дисципліни та інформують про кількість семінарів, лекцій та практичних занять. Розповідають про
цілі та завдання вивчення дисципліни. Під час інтерв’ювання викладачів інформацію було підтверджено:
«Роз'яснюються системи контролю. За кожною темою надається пояснення, які саме компетентності та ПРН можна
отримати». Також, для магістрів першого року навчання проводиться організаційний інструктаж щодо організації
роботи над кваліфікаційною роботою, порядку вибору теми, проходження практики. Заступник декана факультету
обліку та фінансів по навчальній роботі Недільська Л.В. про оперативне інформування здобувачів та підтримку
комунікації між викладачами та здобувачами. Здобувачі підтвердили, що можуть звертатися до науково-
педагогічного персоналу, що забезпечує викладання освітніх компонентів, в будь-який час і отримати відповіді
щодо реалізації ОП. Кафедрою проводиться анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання
навчальних дисциплін зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" в Поліському національному університеті для
моніторингу своєчасного надання доступної і зрозумілої інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів ОП.

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

На ОП створено можливості для дослідницької роботи. Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» активно
здійснюють науково-дослідну діяльність, зокрема, як учасники наукових гуртків кафедри за інтересами для
отримання поглиблених знань за окремими фаховими напрямами На кафедрі бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту діють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів: Актуальні питання теорії,
методології та організації бухгалтерського обліку; Оптимізація облікового забезпечення податкових розрахунків
суб’єктів господарювання; Міжнародна інтеграція облікового процесу та аудиту; Обліково-аналітичне забезпечення
стратегічних управлінських рішень та інноваційного розвитку підприємств. Здобувачі разом з НПП активно
приймають участь у роботі Інформаційно-дорадчого центру та Бухгалтерській клініці, які створені кафедрою, що
сприяє набуттю студентами-консультантами практичних фахових навичок з обліку, оподаткування і аудиту. В ПНУ
реалізується проект дуальної освіти, який регламентується Положенням про порядок реалізації та проведення
дуального навчання (https://bit.ly/3jKLWHr). Під час інтрев’ю роботодавців, директор ТОВ «АБК СЕРВІС» Тихонова
Т.І. підтвердила участь у дуальній освіті здобувачів за ОП. Здобувачі щорічно приймають участь у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, що проводиться відповідно до
наказів МОН України. У 2019-2020 н.р. здобувачі ОП під науковим керівництвом д.е.н., професора Цаль-Цалко Ю.С.
зайняли призові місця Совик Т.О. ( диплом ІІІ ступеня), Василенко І.В. (диплом ІІІ ступеня) та під керівництвом
д.е.н., професор Мороз Ю.Ю. - Кудра Л.В. (диплом ІІІ ступеня). Здобувачі приймають участь у розробці науково-
дослідної роботи кафедри. Здобувачі вищої освіти в рамках здійснення дослідження за темою кваліфікаційної
роботи оприлюднюють результати своїх досліджень у друкованих виданнях. Кафедрою зареєстровано журнал
«Економіка, облік, податки в суспільстві» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації Серія ЖТ №312/689Р від 06.06.2018 р.), в якому публікуються наукові статті як студентів, так і науково-
педагогічного персоналу. Перелік наукових робіт та публікацій здобувачів вищої освіти за ОП, підготовлених за
результатами виконаних досліджень, наведено у звітах про науково-дослідну роботу за 2019 р., наданих за
додатковим запитом ЕГ.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Суттєвим елементом перевірки та перегляду ОП є зворотній зв'язок із зацікавленими сторонами щодо реалізації
освітнього процесу. Моніторинг освітньої програми регламентується Положенням про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми (https://bit.ly/327DIn0). Моніторинг здійснюється проектною групою.
До здійснення моніторингу залучаються НПП, експерти галузі, роботодавці, здобувачі. За результатами спілкування
та аналізу документів встановлено, що оновлення змісту навчальних дисциплін здійснюється щороку відповідно до
потреб та тенденцій ринку праці, вивчення закордонного досвіду та рекомендацій роботодавців, а також наукових
досліджень та навчально-методичних розробок. Потреба оновлення освітніх програм розглядається на засіданнях
кафедри та засіданнях Ради стейкґолдерів, що підтверджено відповідними протоколами, наданими ЕГ на
додатковий запит. Зокрема, на засіданні Ради стейкголдерів обговорено пропозицію професора кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Цаль-Цалко Ю. С., який запропонував необхідність посилення
компетентності фахівців за ОП через введення додаткової СК11. А також, з метою посилення складової здобуття
компетентностей здобувачів вищої освіти в сфері облікового процесу ЗЕД і митних процедур, доповнити ПРН
додатковим ПРН20. Було також запропоновано замість циклу дисциплін: 1. Стратегічний управлінський облік 2.
Внутрішньогосподарський контроль 3. Інформаційна безпека в бухгалтерському обліку, аудиті і оподаткуванні 4.
Інформаційні ресурси звітності підприємства 5. Податковий і митний контроль 6. Бюджетування і контролінг на
підприємства 7. Інноваційні технології в бухгалтерському обліку, які були представлені як 2019-2020 навчального
року подати студентам на вибір перелік дисциплін з трьох змістовних модулів, де студенти зможуть з кожного
цільового напряму собі вподобати одну дисципліну. Механізм оновлення змісту освіти регламентується
Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ ((https://cutt.ly/df1oagW)). На початку навчального року
на засіданні кафедри відбувається розгляд та затвердження силабусів освітніх компонентів з урахуванням думки
стейкґолдерів, обговорюються тематичний план, зміст навчального матеріалу, методика викладання, відбувається
перегляд тематики та змістовного наповнення кваліфікаційних робіт.

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

ПНУ має розроблену стратегію інтернаціоналізації ЗВО на 2019-2020 р.р. (https://bit.ly/3kUhFYc), серед основних
завдань якої є розширення участі студентів, співробітників та викладачів ЗВО в програмах «включеного навчання»,
кредитної мобільності, наукових стажувань, тренінгів для співробітників та викладачів, проходження практики для
студентів. Міжнародна академічна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://bit.ly/3jPDx5I). ЗВО співпрацює з багатьма
міжнародними ЗВО-партнерами, зокрема з Гомельским державним університетом ім. Ф. Скорини (Республіка
Білорусь), Вища школа агробізнесу (м.Ломжа, Польща), Академія фінансів і бізнесу Вістула (м. Варшава, Польща),
Поліський державний університет (г. Пінск, Республіка Білорусь). Здобувачі вищої освіти та викладачі на ОП мають
доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Однак, за ОП відсутні приклади участі здобувачів у
програмах академічної мобільності. Мороз Ю. Ю. проходила стажування у Варшавському університеті за програмою
«Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» з питань побудови
системи якості освітнього процесу; приймала участь у німецько-українському проекті «Громадська Школа Дієвих
Практик ЄС», де вивчала питання імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Савченко Р.О. був учасником
програми міжнародного обміну викладачів університетів, започаткований урядом США Faculty Exchange Program,
що передбачав піврічне стажування в Міністерстві сільського господарства США та повний семестр навчання в
Colorado State University США за напрямами економіки, агробізнесу, менеджменту. Також, завідувач кафедри
професор Мороз Ю.Ю. та доцент кафедри Гайдучок Т.С. мають публікації у наукометричній базі Scopus з тематики
ОП. У період з 2016 р. по 2019 р. В межах реалізації проекту Європейського Союзу Еразмус+ Жан Моне здобувачі та
НПП за ОП прийняли участь модулі «Аграрна політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE.
Здобувачі, які опанували модуль отримали відповідні сертифікати (http://znau.edu.ua/erasmus).Перелік здобувачів,
які прийняли участь надано ЗВО на запит ЕГ.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Поєднання
навчання і досліджень забезпечується завдяки залученню на добровільній основі студентів до участі у конференціях,
конкурсах наукових робіт, наукових гуртках, в роботі Інформаційно-дорадчого центру та Бухгалтерській клініці.
НПП, які забезпечують підготовку на ОП, мають необхідну кваліфікацію і здійснюють роботу з розробки та
оновлення методичного забезпечення навчального процесу, займаються науковою діяльністю. В ПНУ реалізується
проект дуальної освіти, який втілюється через активну участь працедавців, насамперед у наданні можливостей
здобувачам вищої освіти опановувати практичні навички, залученні викладачів-практиків, розробці нових
методичних підходів. Також, слід відмітити активну співпрацю з іншими ЗВО (Польща та Білорусь).
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкі сторони: За ОП відсутні приклади участі здобувачів у програмах академічної мобільності. Рекомендації:
Активізувати залучення студентів ОП до програм академічної мобільності через реалізацію міжнародних проектів, в
яких задіяний ЗВО. Залучати здобувачів до написання наукових статей у міжнародних виданнях за фаховим
спрямуванням.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 4 експертна група дійшла висновку, що ОП «Облік і оподаткування» відповідає рівню В за
критерієм 4.

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.

Оцінка результатів навчання в ПНУ відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ (https://bit.ly/32393ae). На ОП «Облік і оподаткування» оцінка результатів навчання здійснюється із
врахуванням «Політики навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності при
підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту» (далі – Політика), яка обговорена та затверджена на спільному засіданні членів кафедри та представників
студентського самоврядування спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (протокол № 8 від 02.03.2020 р.)
(https://bit.ly/3ek9uSz). Так, згідно до положень Політики контрольні заходи здійснюються у формі: 1) поточного
контролю знань за темою (окремим або декількома результатами навчання); 2) модульного контролю знань за
розділом навчальної дисципліни (сукупністю окремих результатів навчання); 3) підсумкового семестрового
контролю знань за навчальною дисципліною або навчальним заходом (результати навчання за навчальною
дисципліною, заходом). Однак, в Політиці відсутня процедура проведення підсумкової атестації здобувачів вищої
освіти різних рівнів вищої освіти.Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. Рішення про
участь у модульному і підсумковому контролі знань з метою одержання додаткових балів до мінімальної їх
величини (60 балів) одержаної в процесі контролю знань за окремими темами (окремим або декількома
результатами навчання) та одержання додаткових балів на підсумковому контролі студент приймає самостійно. Для
одержання додаткових балів при модульному і підсумковому контролі використовуються диференційовані тести
(завдання), які дозволяють здійснювати оцінювання знань студентів за мінімальною і максимальною кількістю
додаткових балів. Усі дисципліни ОП мають розроблені та затверджені силабуси, в яких детально конкретизовано
загальну політику оцінювання, зазначено критерії оцінювання та розподіл балів в системі контрольних заходів з
вивчення навчальної дисципліни за окремими темами, розділами і семестровим підсумком. Під час зустрічей із
здобувачами вищої освіти (зустріч 2) та викладачами (зустріч 3) ЕГ пересвідчилась, що детальна інформація про
критерії оцінювання та форми контрольних заходів доводиться викладачами до здобувачів вищої освіти на першому
занятті з кожної навчальної дисципліни. Також ЕГ отримала підтвердження, що для здобувачів вищої освіти форми
контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими, а результати оцінювання – об’єктивними.

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

ЕГ встановила, що відповідно до НП для ОП «Облік і оподаткування» підсумкова атестація здобувачів вищої освіти
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затвердженого Наказом
МОН України № 958 від 10.07.2019 року.
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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.

За результатами бесід зі здобувачами вищої освіти та викладачами (зустрічі 2, 3, 4) ЕГ було з’ясовано, що правила
проведення контрольних заходів і порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження в ЗВО є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Так, до початку вивчення навчальних
дисциплін здобувачі вищої освіти можуть самостійно ознайомитися із формами та правилами проведення
контрольних заходів з оприлюдненої на сайті ЗВО інформації - https://bit.ly/32393ae (Положення про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ; Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ); ОП;
силабусів навчальних дисциплін. Також вони отримують інформацію про правила проведення контрольних заходів
від кожного викладача ОП на перших заняттях і, за необхідності, вони можуть отримати додаткові роз’яснення від
викладачів. Студентами засвідчено підтвердження об’єктивності проведення поточних та підсумкових контрольних
заходів викладачами ОП. В ЗВО розроблено Проєкт Положення визначає процедуру оскарження результатів
підсумкового контролю знань студентів, який оприлюднено для обговорення на сайті ЗВО (https://bit.ly/32393ae).
Порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу у ЖНАЕУ та Положенням про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ (https://bit.ly/32393ae) та розглядається у
силабусі атестаційного контролю «Підготовка і захист кваліфікаційної роботи» (силабус надано на додатковий
запит ЕГ - https://bit.ly/2TNyS9H). Під час бесіди зі здобувачами вищої освіти та бесіди з викладачами було
підтверджено відсутність конфлікту інтересів та випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації
здобувачів ОП. За результатами аналізу нормативних документів ЗВО щодо проведення контрольних заходів та
проведених зустрічей ЕГ змогла зробити висновок, що правила проведення контрольних заходів є чіткими і
зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів та
включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час реалізації ОП.

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.

В ЗВО забезпечення академічної доброчесності регламентуються Положенням про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (https://bit.ly/32393ae). Під час спілкування зі здобувачами вищої
освіти ЕГ з’ясувала, що студенти обізнані щодо суті академічної доброчесності, так як в ЗВО популяризується
академічна доброчесність. Студентами було наголошено про проведення із ними бесід, лекцій, зустрічей з питань
академічної доброчесності. Кожен із студентів був ознайомлений з декларацією про академічну доброчесність, яка
підписувалась особисто студентом. За допомогою офіційні програмних продуктів «Unicheck» та «StrikePlagiarism» в
ЗВО перевіряються на наявність плагіату кваліфікаційні роботи студентів (які розміщуються після захисту на сайті
бібліотеки ЗВО (http://ir.znau.edu.ua/), наукові праці студентів та викладачів. Курсові роботи на плагіат не
перевіряються. Також студенти вказали, що попередньо самостійно можуть перевірити свої роботи на плагіат,
використавши один із зазначених продуктів. Опрацювання внутрішніх документів та результати спілкування з
викладачами та здобувачами, дозволяють ЕГ стверджувати, що в ПНУ політика академічної доброчесності є
основою культури і цінністю освітнього і наукового процесів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти наявна у відкритому
доступі. Здійснюється перевірка на наявність текстових збігів наукових статей, кваліфікаційних робіт через
використання програмних продуктів «Unicheck» та «StrikePlagiarism».

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

Слабкі сторони: В «Політиці навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання доброчесності
при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту», яка розроблена НПП та здобувачами вищої освіти ОП «Облік і оподаткування» першого і
другого рівнів вищої освіти, відсутня процедура проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.
Процедура оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ нормативно розглядається лише
в Проєкті Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ. Рекомендації:
Внести доповнення до «Політики навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання
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доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту» щодо процедури проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти
першого і другого рівнів вищої освіти. Активізувати роботу щодо затвердження та введення в дію Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ, яке на час перевірки є лише Проєктом

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

удосконалення ОП у контексті критерію 5, ЕГ вважає, що ОП «Облік і оподаткування» має достатній рівень
узгодженості із якісними характеристиками. Виходячи з релевантності викладеної інформації та встановлених ЕГ
фактів, можна вважати відповідність ОП Критерію 5 достатньою (з незначними недоліками). Запропоновані
рекомендації щодо удосконалення ОП у контексті Критерію 5 є досяжними.

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.

Освітній процес за ОП забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники. До складу групи
забезпечення ОП «Облік і оподаткування» входить 3 особи: гарант - Мороз Ю.Ю., члени групи забезпечення –
Малюга Н.М., Цал-Цалко Ю. С. Мороз Ю.Ю. є членом Науково-методичної комісії з бізнесу, управління і права
Міністерства освіти і науки України, підкомісія 071 «Облік і оподаткування» (Наказ МОН України № 375 від
06.04.2016 р.). Малюга Н.М. є сертифікованим внутрішнім аудитором Гільдії професійних внутрішніх аудиторів
України, (сертифікат № 00988 від 08.06.2018р.) та є членом громадської організації «Житомирська спілка фахівців
з бухгалтерського обліку і оподаткування». Цал-Цалко Ю. С. є сертифікованим аудитором та головою правління
ЖОО ГО «Спілка економістів України». Детальний аналіз зведеної інформації про викладачів ОП у Відомостях про
самооцінювання освітньої програми, аналіз офіційного сайту ПНУ, аналіз сторінок в Google Scholar, міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science, свідчить про відповідність їх напрямів наукових досліджень
дисциплінам, які викладаються. Переважна більшість НПП, які залучені до реалізації ОП, мають більше 6 пунктів
відповідності виконання п.30 Ліцензійних умов. НПП (https://bit.ly/3kQFWhJ), які залучені до реалізації ОП,
постійно проходять підвищення кваліфікації на базі різних ЗВО, беруть участь у тренінгах, семінарах. Члени групи
забезпечення здійснюють наукове консультування бухгалтерської служби, служби контролінгу АТ "Житомирський
маслозавод", Племзавод Коростишівський. НПП є відомими та авторитетними вченими, мають досвід практичної
роботи, беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт, є членами спеціалізованих вчених рад. Окремі
викладачі ОП мають публікації у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus, WoS. Інформація в звіті з
самооцінювання відповідає дійсності. За додатковим запитом ЕГ було надано додаткову інформацію про здобутки
викладачів. В процесі інтерв’ювання здобувачі підтвердили, що викладачі є висококваліфікованими. Відповідно,
академічна та/або професійна кваліфікація НПП, залучених до реалізації ОП, забезпечує досягнення визначених
ОП цілей та програмних результатів навчання.

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

Процедура конкурсного добору науково-педагогічних працівників ЗВО регламентується Порядком проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними
контрактів (https://bit.ly/327G8SC). Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
розміщується на офіційному сайті ЗВО в розділі «Публічна інформація» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Вимоги до осіб, які обираються на посади, відповідають вимогам Закону України «Про вищу
освіту» і Кодексу законів про працю в Україні. Під час спілкування з начальником відділу кадрів (Бєльченко С.В.)
підтверджено інформацію, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими, добір викладачів для
реалізацій цілей і завдань ОП відбувається з урахуванням рівня професіоналізму викладачів, інформування НПП
про проведення конкурсу відбувається своєчасно. Для оцінювання професіоналізму науково-педагогічних
працівників проводиться опитування серед здобувачів вищої освіти. ЕГ ознайомилася зі Зведеною відомістю
результатів опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання та навчання за 2019-2020 н.р., наданої за
додатковим запитом ЕГ, оскільки результати опитувань відсутні у відкритому доступі. Для організації проведення
конкурсу створюється конкурсна комісія відповідно до Положення про конкурсну комісію (https://bit.ly/2TMTRK2),
а обрання претендентів на посаду здійснює Вчена рада ПНУ шляхом таємного голосування. Прийняття на роботу
науково-педагогічних працівників оформлюється контрактами. НПП на зустрічі підтвердили інформацію, що в
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університеті дотримуються вимог щодо проведення конкурсного відбору, процедури конкурсного відбору є
прозорими та об’єктивними для всіх претендентів на вакантні посади.

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

Для забезпечення високої якості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами за ініціативи кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту створено Раду стейкґолдерів освітніх програм, яка є дорадчим
органом з питань підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та діє на підставі Положення
про раду стейкґолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(https://bit.ly/3kTaW0D). Голова ради стейкґолдерів ОП Ісакова С.Ю. на зустрічі зазначила, що ПНУ постійно
залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, комунікація відбувається за різними
напрямами: проведення лекцій, семінарів, майстер-класів, виїзних тренінгів; участь у науково-практичних
конференціях; обговорення, вдосконалення та рецензування ОП; забезпечення здобувачів вищої освіти матеріалами
для проходження практики та написання курсових робіт та кваліфікаційної роботи. У 2019-2020 р. для здобувачів
вищої освіти за ОП в контексті вивчення навчальних дисциплін «Податковий і митний контроль» та
«Бюджетування та контролінг на підприємстві» було запрошено на зустріч з студентами к.е.н. Панченко І.А.,
управляючого партнера, керівника ТОВ «SCI-КОНСАЛТИНГ», Тростенюк Ю.Д., головного бухгалтера ТОВ «Юніком
Пром». ЕГ була ознайомлена з протоколами засідання кафедри, які засвідчують реальність залучення роботодавців
до освітнього процесу. При інтерв’юванні здобувачів вищої освіти, підтверджено, що ПНУ залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу. Головний бухгалтер ТОВ «Юніком-Пром» Тростенюк Ю. Д. довів до
відома ЕГ інформацію, що Рада надавала цінні рекомендації в процесі удосконалення ОП, розробки навчальних
планів та навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Облік і аудит у митній справі», а також, що
роботодавці постійно приймають активну участь в освітньому процесі. Директор ТОВ «АБК СЕРВІС» - Тихонова Т.І.
та головний бухгалтер Поліського національного університету Савченко Р.О. зазначили, що студенти, які проходили
практику мають можливість подальшого працевлаштування. При кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту створено і працює «Інформаційно-дорадчий центр з обліку, оподаткування та аудиту»
(https://bit.ly/3kVNSi0) та «Бухгалтерська клініка», серед функцій яких є надання безоплатної та платної методичної
та практичної допомоги з питань обліку, оподаткування, аудиту у формі подання інформації з обліку,
оподаткування і аудиту, консультацій, підготовки документів. За результатами відеозустрічей з роботодавцями,
встановлено, що налагоджена тісна співпраця з питань організації та реалізації освітнього процесу.

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

ЗВО постійно залучає до аудиторних занять зовнішніх професіоналів-практиків, експертів галузі, роботодавців. Так,
для здобувачів вищої освіти було проведено ряд відкритих лекцій: «Наукові дослідження з питань обліку,
оподаткування і аудиту» (Чижевська Л.В., голова Житомирського територіального відділення Федерації
професійних бухгалтерів і аудиторів України); «Наукові дослідження з питань обліку, оподаткування і аудиту»
(Панченко І. А., управляючий партнер, керівник ТОВ “SCI-КОНСАЛТИНГ”, сертифікований аудитор України,
експерт ГО «Всеукраїнський бухгалтерський клуб»); «Бухгалтерський облік митних операцій» (Тростенюк Ю. Д.,
головний бухгалтер ТОВ «Юніком Пром»); «Організація адміністрування податків в Україні» (Свєтяш І. В.,
заступник голови ГУДПС у Житомирській області); Облік та аудит за міжнародними стандартами: досвід Польщі
(Дідух Д. М., старший фінансовий контролер компанії Royal Dutch Shell, м Краків). Під час зустрічей НПП
зазначили, що в умовах карантину здобувачі вищої освіти в режимі онлайн прослуховують вебінари, які проводять
фахівці з обліку, аудиту. НПП постійно інформує здобувачів про науково-практичні заходи. Викладачів, які
забезпечують ОП, мають багаторічний практичний досвід у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.
В ході зустрічей з науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями ЕГ було
з’ясовано, що професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців регулярно залучаються до
аудиторних занять.

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

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників регулюється Положенням “Про
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 27.02.2020 р. № 7
(https://cutt.ly/cgrUoug). Відповідно до Статуту ПНУ одним з основних завдань ЗВО є підготовка наукових кадрів
вищої кваліфікації. Під час зустрічей з НПП підтверджено факт, що упродовж 2018-2020 рр. НПП підвищили свою
кваліфікацію у НУБІП за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (2019р.). Невід’ємною
частиною підвищення кваліфікації НПП є участь в міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих
столах, які проводяться на базі ПНУ, інших ЗВО. На зустрічі з НПП, менеджментом ЗВО було зазначено, що
сприяння професійному розвитку викладачів здійснюється через довгострокове, короткострокове підвищення
кваліфікації. Так, Мороз Ю.Ю. пройшла міжнародне стажування за програмою «Інноваційний університет та
лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» у Варшавському університеті (Республіка Польща);
приймала участь у німецько-українському проекті «Громадська Школа Дієвих Практик ЄС». НПП, залучений до
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викладання за ОПП, проходили підвищення кваліфікації на базі Національного університету біоресурсів і
природокористування України (Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Суліменко Л.А., Гайдучок Т.С., Ярмолюк О.Ф.,
Малюга Н.М., Савченко Н.М.). Під час зустрічей з НПП, керівником та менеджментом ЗВО було з’ясовано, що, у разі
підвищення кваліфікації чи стажування з відривом від основного місця роботи, викладачі мають право на гарантії і
компенсації відповідно до законодавства України. ЕГ за додатковим запитом були надані копії сертифікатів, які
підтверджують факти підвищення кваліфікації викладачів ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку викладацької майстерності передбачено Статутом ПНУ (https://bit.ly/361ZV7c). ЗВО
здійснює нематеріальні та матеріальні заохочення НПП. Ректор ПНУ (Скидан О.В.) під час зустрічі пояснив чинну
систему заохочення, фінансового стимулювання. Фінансове стимулювання передбачене за наступним
регламентованим переліком показників: якісне виконання в строки роботи за відповідним напрямом, наукове
керівництво переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей; переможцями ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та
спеціальностей серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації; за публікацію наукових праць у
вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз
Scopus, Web of Science, отримання патентів та ін. Та регулюється Положенням про преміювання
(https://bit.ly/3jKRce9). Нематеріальне заохочення регулюється положенням про нагороди та почесні звання
(https://cutt.ly/gfM93Yr). У співбесіді з НПП було підтверджено реальність дій щодо матеріального та морального
стимулювання розвитку викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Освітній процес за ОП забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають практичний
досвід роботи та постійно вдосконалюють професійну та викладацьку майстерність. Процедури конкурсного відбору
є прозорими та об’єктивними. ПНУ постійно залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за
ОП, комунікація відбувається за різними напрямами. До аудиторних занять залучаються зовнішні професіонали-
практики, експерти галузі, роботодавці. ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через співпрацю з іншими
ЗВО, організаціями та установами. ЗВО здійснює нематеріальні та матеріальні заохочення НПП.

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

Слабкі сторони: Не всі викладачі мають публікації у журналах, які входять до наукометричних баз Scopus, WoS.
Рекомендації: Посилити публікації НПП у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 6 експертна група дійшла висновку, що ОП «Облік і оподаткування» відповідає рівню В за
критерієм 6.

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.

Ознайомлення з матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу за даною ОП під час акредитації
дозволило встановити наступне: 1. Бібліотечний фонд за ОП відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
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діяльності: наявні підручники, навчальні посібники, монографії, навчально-методичне забезпечення. Також в ЗВО є
електронний ресурс функціонування бібліотеки, за допомогою якого студенти можуть переглянути наявний список
періодичної літератури, є можливість отримати літературу, яка знаходиться в “Електронному каталозі”, є
можливість електронного замовлення книги. Посилання на електронну бібліотеку https://bit.ly/2HJIOip 2.
Навчально-методичне забезпечення дає можливість досягати визначених ОП цілей та ПРН завдяки його
максимальній змістовній насиченості та постійному оновленню. 3. Корпус ЗВО, в якому проводиться навчання за
даною ОП, має в наявності достатній аудиторний фонд, що дозволяє надавати якісні освітні послуги. Аудиторії
мають достатнє матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє здійснювати сталий освітній процес. 3. ЗВО має
комп’ютерні класи та аудиторії, облаштовані проекторами та мультимедійним обладнанням, в яких проводяться
лекції та практичні заняття. На території ЗВО доступний безкоштовний Wi-Fi. 4. В закладі наявне програмне
забезпечення, яке дозволяє проводити підготовку фахових конкурентоспроможних фахівців. Зокрема в ЗВО
використовується таке програмне забезпечення, як: 1С: Україна, Microsoft Office. 4. Гуртожиток, в якому проживають
здобувачі вищої освіти за ОП, забезпечений всіма умовами для комфортного проживання студентів.

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.

Інтерв’ювання студентів, які навчаються та викладачів, які викладають за ОП дозволило зробити наступний
висновок: студенти, які навчаються в ЗВО, мають право на безоплатне користування бібліотекою, інформаційними
ресурсами, навчальною, науковою та спортивною базами ЗВО, а також на безоплатне проходження практики на
підприємствах та організаціях. Це сприяє досягненню визначених ОП цілей та ПРН, а також уможливлює
здійснення наукової діяльності студентів. Викладачі мають право та можливості на безоплатній основі
використовувати всю наявну інфраструктуру, матеріально-технічну базу та інформаційні ресурси ЗВО, необхідні для
викладацької та/або наукової діяльності.

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.

Огляд приміщень, спілкування зі студентами, представникам студентського самоврядування, представниками
адміністрації і допоміжних служб дозволили встановити наступне: 1. Освітнє середовище є безпечним для життя та
здоров‘я здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП. Це дає можливість задовольнити їх потреби та інтереси; 2.
Санітарно-технічний стан приміщень, навчальних аудиторій та лабораторій відповідає вимогам чинних норм і
правил експлуатації. В них забезпечується санітарний та протипожежний режим. В навчальних корпусах та
гуртожитках наявні вогнегасники та плани евакуації; 3. Студенти задоволені умовами проживання у гуртожитках.

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

Після спілкування з фокус групами було встановлено, що комунікація зі студентами ОП здійснюється шляхом:
очного спілкування під час освітнього процесу або через електронне середовище університету, месенджери. З усіх
питань, що стосуються організації освітнього процесу, студенти можуть звернутися, як до куратора, гаранта ОП,
навчального відділу, кафедри, так і безпосередньо в деканат. Консультативну та соціальну підтримку студенти
можуть отримати від куратора, деканату. Також за соціальною та психологічною підтримкою студенти можуть
звернутися до психологічної служби, яка функціонує в ЗВО (https://bit.ly/3kLdKg9). Проте, деякі здобувачі не
знають про функціонування даної служби. Інша частина опитаних не орієнтується в діяльності, яку здійснює
психологічна служба.

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

ВВхід до навчального корпусу, в якому проводиться навчання за даною ОП, обладнаний пандусом, що забезпечує
інклюзивний доступ в корпус. Проте пересування по корпусу є обмеженим і люди з проблемами опорно-рухового
апарату не зможуть повноцінно і без сторонньої допомоги пересуватися. Відповідно, вони не мають доступу до
всього аудиторного фонду, та матеріального-технічного забезпечення, яке необхідне для здійснення підготовки
здобувачів вищої освіти за даною ОП. За словами в.о декана та гаранта ОП, дана проблема буде вирішуватися
шляхом організації освітнього процесу, на першому поверсі навчального корпусу. Навчальний корпус не
обладнаний дзвінком, яким можна попереджати і сигналізувати про необхідність надання допомоги студентові з
особливими освітніми потребами. Також унеможливлений доступ до бібліотеки. Вхід до гуртожитку не обладнаний
пандусом, що унеможливлює доступ студентів з особливими освітніми потребами.
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6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані з сексуальними домаганнями,
дискримінацією) регулюються Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним
домаганням (https://bit.ly/3efe5Fv). Кожен студент може написати письмову заяву на ім’я ректора. Заява
розглядається протягом 5 днів. Також, при виникненні конфліктної ситуації, студент може звернутися до куратора
чи деканату, чи до студентської ради. Під час спілкування із студентами було встановлено, що здобувачі ознайомлені
з даними процедурами, а також зазначила що через превентивні методи, а саме лекції, постійне спілкування,
конфлікти трапляються дуже рідко і є винятками. В ЗВО наявна скринька довіри, якою може скористатися кожен
учасник освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база та програмне забезпечення; Бібліотека та організація її роботи, зокрема за допомогою
електронної системи; Дотримання всіх санітарно-технічних та пожежних норм, що забезпечує безпечне
перебування студентів та викладачів в ЗВО; Інформаційно-консультативна підтримка, наявність психологічної
служби.

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

Слабкі сторони: Інфраструктура закладу не повною мірою створює умови для повноцінного навчання студентів з
особливими освітніми потребами. Низька обізнаність студентів про психологічну службу та діяльність її діяльність.
Рекомендації: Розвиток умов для навчання студентів з особливими освітніми потребами через реконструкцію
існуючої інфраструктури, що надасть безперешкодний доступ студентам до гуртожитку, створення умов їх
безперешкодного пересування по навчальному корпусу. Проведення тренінгів на тему інклюзивної освіти для
студентів і викладачів. Розроблення стратегій і заходів для впровадження інклюзивної освіти. Розробити алгоритм
електронних звернень, щоб кожен студент маючи доступ до інтернету міг звернутися з скаргою, пропозицією чи
проблемою. Важливо забезпечити анонімність звернень. Популяризація послуг психологічної служби серед
студентів, за допомогою статей та постів на офіційних сторінках в соціальних мережах, за допомогою роздаткового
матеріалу та інформування студентів куратором, проведення просвітницької роботи.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на наведені сильні і слабкі сторони ОП у контексті критерію 7 експертна група дійшла висновку, що ОП
за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відповідає рівню В за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

На підставі вивчення відомостей про самооцінювання, аналізу нормативної документації ЗВО, а саме Положення
про моніторинг освітньої програми (https://bit.ly/34Q2h9H), враховуючи спілкування з внутрішніми
стейкґолдерами, адміністративним персоналом та допоміжними службами, експертною групою визначено наступні
процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми в ЗВО: - до
розробки ОП залучаються представники роботодавців та студентського самоврядування. Дану інформацію
підтверджують результати зустрічі та спілкування зі студентами, представниками студентського самоврядування, а
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також роботодавцями; - ОП затверджується рішенням Вченої ради ЗВО; - перегляд ОП відбувається за результатами
їх моніторингу. Моніторинг та удосконалення ОП здійснюється з метою забезпечення відповідності встановленим
цілям діяльності, а також потребам стейкґолдерів. В результаті такого перегляду відбувається оновлення (щорічне
або за необхідності) робочих програм, змісту практик і, в цілому, вдосконалення ОП. Про будь-які дії, заплановані
або вжиті, як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони.

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.

Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду ОП, адже студенти за даною ОП, безпосередньо
залучені до її перегляду через раду стейкґолдерів (положення ради роботодавців https://bit.ly/3kKzysk), яка
функціонує при кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Студенти представлені через свого
делегованого представника, який збирає бачення, побажання, фідбек студентів та репрезентує їх на засіданні ради.
Останньою пропозицією, що була внесена студентами, є збільшення частки практичних годин підготовки студентів.
Студентське самоврядування не залучене до перегляду ОП. Студентське самоврядування співпрацює з Центром
забезпечення якості вищої освіти (структурний підрозділ, який відповідає за внутрішнє забезпечення якості вищої
освіти). Проте дана співпраця носить здебільшого формальний характер, адже співпраця обмежується
консультаціями і створенням опитування щодо якості дистанційного навчання, безпосередньої інтеграції
представників студентського самоврядування в діяльність центру відсутня.

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

Співпраця з роботодавцями за даною ОП реалізується завдяки діяльності ради стейкґолдерів, яка функціонує при
кафедрі і залучає представників, бізнесу та органів державної влади. Саме через дану раду роботодавці залучаються
до перегляду ОП, за визначеними процедурами. Також роботодавці надають свою оцінку ОП у вигляді рецензій.

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

Систематизованого збору інформації щодо кар'єрного шляху випускників немає. Інформація збирається за
допомогою особистісних зв'язків, які залишаються між викладачами, кураторами академічних груп. Ведуться
роботи із створенням бази випускників, які навчалися за даною ОП. Також ЗВО, веде роботу зі створення асоціації
випускників.

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 ЗВО здійснюється постійний моніторинг та удосконалення ОП з метою досягнення поставлених цілей, а також
зважаючи на потреби стейкґолдерів. В результаті такого перегляду, відбувається щорічне (або за необхідності)
оновлення ОП, її освітніх компонентів, робочих програм, форм контролю тощо. Про будь-які заплановані або вжиті
дії інформуються всі стейкґолдери. В ЗВО є центр забезпечення якості освіти, дана структурна одиниця здійснює
аудит ОП. Також при кафедрі функціонує Рада стейкґолдерів, яка теж займається періодичним переглядом ОП та
внесенням пропозицій, щодо вдосконалення. Таким чином в ЗВО внутрішня система забезпечення якості вищої
освіти, дозволяє реагувати на проблеми чи недоліки які з'являються в оп не лише на рівні всього ЗВО, а й на рівні
кафедри.

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

Акредитація за даною ОП проводиться вперше.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.
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Висновки щодо цього підкритерію базуються в значній мірі на аналізі інших підкритеріїв, оскільки культура якості є
запорукою успішного навчання здобувачів вищої освіти. На підставі вивчення нормативних документів ЗВО,
інтерв’ювання зовнішніх і внутрішніх стейкґолдерів, спілкування з адміністрацією ЗВО і допоміжними службами ЕГ
робить висновок, що підрозділи, які забезпечують функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти,
функціонують узгоджено і ефективно. Враховуються одночасно побажання як зовнішніх,так і внутрішніх
стейкґолдерів. Питання забезпечення якості освіти є обов’язковими у порядку денному засідань Вченої та
методичної рад ЗВО, кафедр, груп забезпечення спеціальностей. Керує процесами внутрішнього забезпечення
якості освіти заступник директора з науково-педагогічної роботи. Підтримання культури якості освіти залежить від
всіх учасників, але у кожної групи стейкґолдерів є свої завдання та цілі. Викладачі даної ОП знайомлять здобувачів з
освітніми компонентами та компетентностями. В свою чергу, здобувачі зобов’язані виконувати поставлені перед
ними завдання з набуття відповідних компетентностей, реагуючи на порушення, вносячи слушні пропозиції щодо
покращення освітнього процесу та відповідної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Рада стейкґолдерів, яка функціонує при кафедрі. Залучення на постійній основі здобувачів вищої освіти до роботи
ради. Просвітницька робота, стосовно культури якості, зокрема академічної доброчесності. Структура внутрішньої
системи забезпечення якості вищої освіти, зокрема наявність в ЗВО “Центру забезпечення якості вищої освіти”.

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

Слабкі сторони: Відсутність централізованої системи збирання інформації про кар'єрний шлях випускників.
Формальне залучення органів студентського самоврядування до системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти. Рекомендації: Розробити загально університетську систему збору інформації щодо кар'єрного шляху
випускника, зокрема через створення асоціації випускників кафедри, ЗВО загалом. Залучати студентське
самоврядування до роботи “Центру забезпечення якості вищої освіти” ЗВО, зокрема через делегованого
представника, який братиме участь в засіданнях, нарадах тощо. Проведення опитування щодо якості вищої освіти
для випускників, зокрема з таких питань: яким чином можна покращити освітню програму? які навички їм потрібні
в професії зараз? які слабкі сторони має освітня програма?

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на наведені сильні і слабкі сторони ОП у контексті критерію 8 експертна група дійшла висновку, що ОП
за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” відповідає рівню В за критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Аналізуючи доступність, чіткість, прозорість та зрозумілість сайту Поліського національного університету, вся
інформація, в повному обсязі висвітлено на сайті https://bit.ly/35YEQds. При спілкуванні з різними фокус групами,
зокерма зі студентами та викладачами, ЕГ дійшла висновку, що учасники освітнього процесу ознайомлені з правами
та обов'язками і послідовно їх дотримуються. За розділом “Доступ до публічної інформації” учасники освітнього
процесу можуть ознайомитися з: ✔ проєктами, які винесені на Громадське обговорення; ✔ установчими
документами; ✔ ліцензуваням та акредитаціями; ✔ освітню діяльність; ✔ документами Вченої ради; ✔ правилами
приймальної комісія; ✔ кадровою політикою; ✔ відокремленими структурними підрозділами; ✔ центром, відділами
та органами управління; ✔ фінансова звітність та розрахунки; ✔ закупівля товарів, робіт і послуг; ✔ звітами; ✔
наказами, правилами та інструкціями; ✔ програми підвищення кваліфікації та стажування; ✔ соціально-
психологічний супровід; ✔ законами України; ✔ конкурсами. Провівши опитування різних груп, можна
стверджувати, що в ЗВО визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх
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учасників освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

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.

На сайті ЗВО є розміщений проект освітньої програми “Облік та оподаткування”, який винесено на громадське
обговорення https://bit.ly/35YEQds. Оскільки відсутня інформація про час розміщення та кінцевий термін
обговорення ОП, то неможливо встановити чи ОП була розміщена не пізніше ніж за місяць до затвердження.

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.

Аналізуючи сайт та провівши інтерв'ювання різних фокус груп, можна зробити висновок що інформація про ОП
висвітлена в повній мірі https://bit.ly/34Q2h9H.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Інформація про освітній процес, нормативні документи та ОП висвітлена повною мірою.

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

Слабкі сторони: Неможливість встановлення факту дати розміщення ОП для громадського обговорення на сайті
ЗВО та тривалості такого обговорення. Відсутня інформація про громадське обговорення ОП в розділі кафедри на
сайті ЗВО; Рекомендації: Встановлювати дедлайни громадського обговорення ОП, зокрема констатувати день
публікації ОП, щоб була можливість відслідкувати те, протягом якого періоду відбувається обговорення. Розбити на
окремі вкладки інформацію, яка знаходиться в “публічному доступі” https://bit.ly/35YEQds, а саме: проєкти, які
винесені на Громадське обговорення; установчими документами; ліцензування та акредитація; освітня діяльність;
документи Вченої ради; правила приймальної комісія; кадрова політика; відокремлені структурні підрозділи; центр,
відділи й органи управління; фінансова звітність та розрахунки; закупівля товарів, робіт і послуг; звітами; накази,
правила та інструкції; програми підвищення кваліфікації та стажування; соціально-психологічний супровід; Закони
України; конкурси тощо.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті критерію 9 експертна група дійшла висновку, що ОП «Облік та оподаткування» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» відповідає рівню В за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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 A

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ПРОГРАМА
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

МАГІСТР ОП Облік і
оподаткування.pdf

XSb9StZAdAFc++s3bEhFTL3nIbZuM9el8gEfZcQQ/
+k=

***

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
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актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Квасницька Раїса Степанівна

Члени експертної групи

Фоміна Олена Володимирівна

Калінін Андрій Володимирович

Сторінка 25


