
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23828 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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 23828

Назва ОП Фінанси, банківська справа та страхування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

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 Слатвінська Марина Олександрівна, Решетняк Ярослав
В`ячеславович, Вовк Вікторія Яківна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.10.2020 р. – 23.10.2020 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

Сторінка 2



Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальне враження від ОП є позитивним. ОП має чіткі перспективи розвитку та вдосконалення. Цілі ОП
відповідають місії, стратегії та стратегічним завданням за визначеними векторами розвитку ЗВО – освіта, наука,
особистий розвиток, комунікації тощо. Структура та зміст ОП повністю відповідають предметній області зазначеної
спеціальності, програма логічно побудована, формує гармонійний баланс між дисциплінами, що дозволяє досягти
програмних результатів навчання, враховує територіальні особливості Поліського регіону та потреби регіонального
ринку праці. Поліський національний університет створює необхідні умови для заохочення НПП до
самовдосконалення та розвитку, активно інтегрується у світове освітньо-наукове середовище, постійно розширюючи
мережу міжнародних контактів. Позитивною є налагоджена взаємодія менеджменту ЗВО, гаранта та НПП з
випускниками кафедри та роботодавцями, які підтвердили конкурентоспроможність випускників ОП на ринку
праці та готовність брати їх на роботу. Університет та випускова кафедра активно долучають зовнішніх і внутрішніх
стейкхолдерів до процедури перегляду, оновлення ОП та її освітніх компонент. Університет має достатній рівень
кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення, постійно працює над
створенням умов для навчання осіб з особливими потребами. Також позитивною є практика громадського
обговорення наказів і положень, які регламентують освітній процес, освітніх програм та їх освітніх компонент. В
університеті діє система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки
здобувачів і НПП, у тому числі й психологічна. Поліський національний університет постійно підвищує якість вищої
освіти шляхом популяризації принципів академічної доброчесності, розроблення та оновлення положень щодо
врегулювання окремих питань організації освітнього процесу з урахуванням сучасних вимог здобувачів вищої
освіти, роботодавців, Національного агентства з забезпечення якості освіти тощо.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП логічно побудована, формує гармонійний баланс між освітніми компонентами, що дозволяє досягти
програмних результатів навчання та відповідає потребам ринку праці. Освітні компоненти відображають сучасні
тенденції розвитку світової фінансової науки, враховують досвід формування ОП у сфері фінансів, банківської
справи та страхування провідних вітчизняних ЗВО та зарубіжні практики, у тому числі Академії фінансів бізнесу
«VISTULA» (м. Варшава, Польща). Позитивною є практика залучення здобувачів вищої освіти до виконання
фінансових моделей стартапів в межах роботи Навчально-наукового центру інформаційних технологій, який
співпрацює з Інжиніринговою школою Noosphere. На ОП реалізуються принципи дуальної освіти, що дозволяє
здобувачам оволодіти практичними компетентностями під час навчання. У ЗВО створене належне освітнє
середовище, високий рівень матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного забезпечення,
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та НПП, сформовано необхідне середовище для самовдосконалення
та саморозвитку НПП, шляхом матеріального та нематеріального заохочення, що в цілому дозволяє досягти
відповідності академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним результатам навчання й
підвищити якість викладання на ОП. Відпрацьовано ефективні практики взаємодії з реальним сектором економіки
та фінансово-кредитними установами. Позитивною є практика залучення зовнішніх (роботодавців, науковців та
випускників) та внутрішніх (представників студентського самоврядування та здобувачів вищої освіти) стейкхолдерів
до всіх процесів перегляду та оновлення ОП. Інтегрованість роботодавців сприяє отриманню здобувачами
необхідних практичних навичок та професійних компетентностей у сфері фінансів, банківської справи та
страхування. Студентське самоврядування, яке бере участь в управлінні університетом, продемонструвало
обізнаність у своїх правах та обов’язках, спроможність вирішувати питання захисту прав та інтересів навчання і
побуту здобувачів. Заклад посилює інтернаціональну складову освіти, що сприяє міжнародному взаєморозумінню,
академічній мобільності як НПП, так і здобувачів вищої освіти, дозволяє інтегруватися в глобальне освітнє
середовище. ЗВО популяризує академічну доброчесність та постійно працює над підвищенням якості освіти з
урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних практик, вимог Національного агентства з забезпечення якості
освіти, пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони, недоліки: чітко не визначена унікальність ОП у пояснювальній записці та на офіційному вебсайті
університету; створити єдиний каталог освітніх компонент вільного вибору студентів з чіткою градацією за рівнями
підготовки здобувачів вищої освіти та оприлюднити перелік варіативних дисциплін та силабуси до них на сайті
університету; здійснювати своєчасне наповнення та оновлення сторінок кафедри фінансів і кредиту та факультету
обліку та фінансів; долучити науковців із зарубіжних ЗВО до викладання дисциплін ОП та підвищити активність
НПП щодо публікацій у наукових журналах, статті яких індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus
та Web of Science, та підвищення кваліфікації шляхом проходження закордонного стажування; передбачити
можливість та продумати механізм подальшого залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять з
дисциплін ОП під час дії карантинних заходів; запровадити окреме опитування здобувачів вищої освіти щодо
задоволеності матеріально-технічною базою; оприлюднювати на сайті ЗВО/факультету обліку та фінансів/кафедри
фінансів і кредиту узагальнені результати анкетування (опитування) здобувачів та рецензії стейкхолдерів на ОП
«Фінанси, банківська справа та страхування» для другого магістерського рівня вищої освіти; продовжити практику
залучення потенційних роботодавців до освітнього процесу, зокрема для проведення гостьових та проблемних
лекцій.
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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.

Цілі освітньо-професійної програми (ОП) полягають у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і
проблеми у процесі професійної діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог,
що відповідає місії ЗВО, яка полягає у підготовці професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку,
проєктну та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни у економіці, екології та соціальній сфері
держави. Унікальність ОП підтверджується урахуванням територіальних особливостей Поліського регіону та потреб
регіонального ринку праці, кращих вітчизняних та зарубіжних практик формування ОП у сфері фінансів,
банківської справи та страхування, зокрема Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана,
Національного університету «Львівська політехніка», Вінницького національного аграрного університету, Академії
фінансів бізнесу «VISTULA» (м. Варшава, Польща). Стратегічні цілі і завдання ЗВО знайшли своє відображення в
освітніх компонентах (зокрема, ОК «Банківський менеджмент», «Страховий менеджмент», «Фінансовий
менеджмент», «Моделювання економічної динаміки та проектування інформаційних систем» та ін.), які було
включено до оновленої ОП у 2020 р., та програмних результатах ОП (зокрема: ПР01. Використовувати
фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими
і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; ПР03. Здійснювати адаптацію
та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; ПР04.
Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та
наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; ПР08. Вміти застосовувати інноваційні
підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними; ПР10. Здійснювати діагностику і
моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання; ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при
плануванні діяльності та опрацюванні її результатів та ін.). Проте доцільно було б підкреслити унікальність даної
ОП у пояснювальній записці або на офіційному вебсайті університету у розділі «Громадське обговорення». Для
оцінки цього підкритерію було проаналізовано такі документи: Статут ПНУ (https://cutt.ly/6gPPwl2); Стратегію
розвитку ЖНАУ (https://cutt.ly/if3tH2j); ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» (https://cutt.ly/pgTeCgx).
Під час роботи у фокус-групах з менеджментом ЗВО та Гарантом ОП було підкреслено пріоритетність забезпечення
високої якості підготовки кваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців відповідно до потреб ринку праці
Поліського регіону.

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

Поліський національний університет та випускова кафедра активно залучає стейхолдерів (працівників банків та
страхових компаній, реального сектору економіки, представників наукової спільноти, студентів) до співпраці,
зокрема до обговорення сучасних проблем підготовки кваліфікованих фахівців відповідно до вимог ринку праці.
Стейкхолдери активно долучаються до процесів перегляду та оновлення структури ОП та її освітніх компонент,
програмних результатів навчання тощо. Ця інформація була підтверджена в ході зустрічі з роботодавцями (О. В.
Гаращук – директор Житомирської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», С. В. Савчук – керуюча філією АТ
«Укрексімбанк» у м. Житомирі, В. М. Трокоз – комерційний директор ПАТ «Житомирський маслозавод», І. М.
Поліщук – директор регіонального офісу СК «ПЗУ Україна»; О. М. Поліщук – директор Тетерівського дитячого
будинку-інтернату Житомирської обласної ради, Р. М. Біляк – заступник начальника Житомирського регіонального
управління АТ «СГ» «Ю.Бі.Ай-КООП»), представниками наукової спільноти (В. П. Синчак – завідувач кафедри
менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та права ім. Л.
Юзькова, д.е.н., проф.; Зінчук Т.О. – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції ПНУ, д.е.н., проф.; Виговська Н.Г. – завідувач кафедри фінансів і кредиту ДУ «Житомирська політехніка»,
д.е.н., проф.), студентами (Павлушко О.А., Носальська Л. С., Головач Т.В., Федорова О.С., Лутай Д.М., Лисак Н.Л.,
Денисевич В. В., Сліпковська В.В., Толочко В.М., Демянчук І. В. – голова студентської ради факультету обліку та
фінансів, Давидчук С. М. – голова ради молодих вчених університету), випускниками кафедри фінансів і кредиту
(Давидчук С.М., Верховлюк З.С., Войналович М.М., Похільченко І.О., Гедрайтис С.Г., Оніщук М.О., Лилик І.В.,
Можаровська Л.В.), які підкреслили, що при розробці та оновленні ОП та її освітніх компонент було враховано їх
пропозиції; якість підготовки здобувачів цілком задовольняє потреби роботодавців. Враховуючи, що відповідна
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інформація міститься у рецензіях та відгуках, протоколах засідання кафедри фінансів і кредиту, наданих до справи,
підтверджена під час роботи у фокус-групах, дане питання не висвітлено на офіційному вебсайті
університету/факультету обліку та фінансів/кафедри фінансів і кредиту. Для підтвердження цього критерію було
проаналізовано такі документи: відгуки та рецензії, надані стейкхолдерами, протоколи засідання кафедри фінансів і
кредиту (Протокол №7 від 20.02.2020 р. (питання №1-2), Протокол №9 від 21.05.2020 р. (питання №2-3));
Протокол №9 засідання Вченої ради факультету обліку та фінансів від 21 травня 2020 (Питання 3); Витяг з
протоколу Вченої ради ЖНАЕУ від 24.06.2020.) та іншої інформації з веб-ресурсів університету
(https://cutt.ly/Kf0Z7fk).

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.

У цілому цілі ОП і програмні результати навчання відповідають сучасним тенденціям розвитку фінансово-
кредитного сектора економіки та вимогам ринку праці, визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних ОП провідних вітчизняних ЗВО
(КНЕУ ім. В. Гетьмана, НУ «Львівська політехніка», Вінницького національного аграрного університету тощо) та
іноземних – Академії фінансів бізнесу «VISTULA» (м. Варшава, Польща) (https://cutt.ly/JgGl53Q), зокрема при
обґрунтуванні доцільності включення певних освітніх компонент до ОП: наприклад, «Фінансовий менеджмент»
«Управління фінансовими ризиками», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Державний фінансовий
контроль» (КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (https://cutt.ly/cgG1XBn; https://cutt.ly/HgG1Biz). Ознайомлення з
практикою підготовки фахівців другого освітнього рівня (магістрів) Академією фінансів і бізнесу Вістула (м.
Варшава, Польща), зокрема з ОП «Фінанси і бухгалтерський облік» та освітніми компонентами («Стандарти
фінансової звітності», «Фінансовий ринок» та «Інвестиційний портфель») підтверджує, що дійсно при розробці та
оновленні ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» було враховано досвід зарубіжного ЗВО, зокрема при
формуванні окремих освітніх компонент «Ринок фінансових послуг», «Торгівля цінними паперами», «Міжнародні
стандарти фінансової звітності». Представники групи забезпечення ОП постійно проходять стажування з метою
підвищення власної педагогічної майстерності та оволодіння сучасними педагогічними технологіями у ЗВО
України, Польщі та Німеччини, що дозволило актуалізувати освітні компоненти ОП «Фінанси, банківська справа та
страхування». Підтвердженням цього є спеціальні компетентності, задекларовані в ОП, зокрема: здатність
використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні
з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності; здатність до
пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в
сфері фінансів, банківської справи та страхування тощо. Інформація, отримана під час роботи у фокус-групах з
роботодавцями та випускниками кафедри фінансів і кредиту, а також ознайомлення зі структурою та змістом ОП
дозволила дійти висновку, що цілі та програмні результати навчання ОП враховують сучасні вимоги до фахівців
банків, страхових компаній, бізнес-структур, Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України
тощо. Для підтвердження цього критерію було проаналізовано такі документи: ОП (https://cutt.ly/pgTeCgx),
свідоцтва про підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри, окремі договори про співпрацю, зокрема з:
Житомирською філією «Інвестиційної компанії «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», Головним управлінням Пенсійного
фонду в Житомирській області, Регіональним офісом СК «ПЗУ Україна», Академією фінансів бізнесу «VISTULA» (м.
Варшава, Польща).

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 України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня було затверджено наказом МОН України від
20.06.2019 р. № 866. Після ознайомлення з ОП експертна група дійшла висновку, що ОП «Фінанси, банківська
справа та страхування» дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим рівнем вищої освіти; форма атестації
здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту. Для оцінки цього підкритерію були проаналізовані наступні
документи: Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа і страхування» другого (магістерського рівня) (https://cutt.ly/WgYvBwD), ОП
(https://cutt.ly/pgTeCgx).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.
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Наявність чіткої Стратегії, місії та стратегічних завдань за визначеними векторами розвитку ЗВО (освіта, наука,
особистий розвиток, комунікації тощо), орієнтованих на побудову інноваційної системи організації освітнього
процесу, підвищення якості освітнього процесу, розробку і впровадження провідних методик і технологій навчання.
Чіткий зв’язок цілей ОП з місією і стратегією ПНУ. Наявність кваліфікованих та високо вмотивованих НПП на стадії
розробки та подальшого оновлення освітніх компонентів ОП. Залучення внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів на
етапах розробки та подальшого оновлення ОП та її освітніх компонент, реальна співпраця з роботодавцями, які
підкреслили свою зацікавленість у випускниках ОП. Регулярне проведення анкетування студентів з метою
виявлення потреб щодо підвищення якості освітнього процесу через он-лайн платформи Google, результати якого
доводяться до відома керівництва ЗВО, гаранта та НПП з метою подальшого перегляду та оновлення ОП. Для
підтвердження цього критерію було проаналізовано результати анкетування студентів, надані керівником
навчально-наукового центру забезпечення якості освіти (далі – ННЦ). Постійний моніторинг тенденцій розвитку
спеціальності та ринку праці загалом та у Поліському регіоні зокрема, що дозволяє максимально наблизити якісні
характеристики ОП до фахових вимог роботодавців.

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

Слабкі сторони: Враховуючи те, що ОП орієнтована здебільшого на підготовку фахівців для Поліського регіону,
доцільно було б окреслити унікальність ОП (зокрема, визначити унікальні ОК та фахові компетентності, які
формують конкурентоспроможність майбутнього фахівця на ринку праці) у пояснювальній записці та на офіційному
вебсайті університету у розділі «Громадське обговорення», що дозволить майбутнім абітурієнтам робити зважений
вибір не тільки спеціальності, а й ОП. Виходячи з того, що при розробці та оновленні ОП та її освітніх компонент
враховуються пропозиції та рекомендації зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, підтвердженням чого є відповідна
інформація (зокрема, у рецензіях та відгуках, протоколах засідання кафедри фінансів і кредиту, наданих до справи,
підтверджена під час роботи у фокус-групах) необхідно висвітлювати на офіційному вебсайті
університету/факультету обліку та фінансів/кафедри фінансів і кредиту результати обговорення ОП та її освітніх
компонент з внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами, що дозволить уникнути дублювання та отримати більш
об’єктивну інформацію щодо напрямів підвищення якісних характеристик ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Враховуючи інформацію, викладену у звіті з самоаналізу, документах долучених до справи, та фактів, отриманих ЕГ
під час спілкування з фокус-групами, а також сильні сторони освітньої програми, її актуальність та унікальність
вважаємо, що ОП загалом відповідає критерію 1 та має перспективи подальшого розвитку. Виявлені у ході
дистанційної експертизи слабкі сторони ОП не є суттєвими та можуть бути усунені в короткий термін.

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).

Осяг ОП становить 90 кредитів ЄКТС, в т.ч. блок «Загальна підготовка» – 13 кредитів, блок «Галузева підготовка» –
40 кредитів. Варіативна компонента становить – 25 кредитів, блок «Практична підготовка» – 12 кредитів, у тому
числі атестація – 4 кредити ЄКТС. Питома вага дисциплін варіативної компоненти у структурі складає ОП 27,8%.
Загалом обсяг ОП та окремих освітніх компонент відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження та відповідного Стандарту вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня, затвердженого
наказом МОН України від 20.06.2019 р. № 866 (https://cutt.ly/WgYvBwD). Строк підготовки здобувачів вищої освіти
за другим рівнем вищої освіти становить 1,4 роки. Для підтвердження цього критерію було проаналізовано такі
документи: ОП (https://cutt.ly/pgTeCgx), Стандарт вищої освіти України із галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня,
затвердженого наказом МОН України від 20.06.2019 р. № 866 (https://cutt.ly/WgYvBwD).
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз звіту з само оцінювання та ознайомлення з документами справи, зокрема з ОП 2019 р. та 2020 р., свідчить
про постійну роботу менеджменту ЗВО, гаранта та НПП над вдосконалення ОП. Підтвердженням цьому є оновлення
ОП у 2020 р. (протокол №11 вченої ради ЖНАЕУ від 24 червня 2020 р.), а також оприлюдненням проєкту ОП на
офіційному вебсайті ЗВО у розділі Університет/Публічна інформація/Громадське обговорення
(https://cutt.ly/ugPPhXa). Оновлення ОП у 2020 р. дозволило підвищити системність та логічну узгодженість
освітніх компонент, та розширити перелік варіативних дисциплін для формування індивідуальної освітньої
траєкторії здобувачів. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що зміст ОП має чітку структуру, освітні
компоненти, що включені до освітньої програми, складають взаємопов’язану систему. Це підтверджується
структурно-логічною схемою вивчення освітніх компонент, поданій в ОП (п. 2.2 та 2.3, стор. 6-7). Зокрема у 1
семестрі здобувачі опановують освітні компоненти з циклу загальної підготовки («Глобальна економіка», «Фахова
іноземна мова (рівень В2)», та циклу професійної підготовки («Банківський менеджмент», «Страховий
менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Методологія економічних досліджень у фінансах», «Ринок фінансових
послуг»); у 2 семестрі – з циклу загальної підготовки («Фахова іноземна мова (рівень В2)») та циклу професійної
підготовки («Моделювання економічної динаміки та проектування інформаційних систем», «Фінансово-
економічний моніторинг»), вибіркові дисципліни фахового спрямування та виробнича практика; у 3 семестрі – з
циклу загальної підготовки – «Соціальна відповідальність», з циклу професійної підготовки – «Управління
проєктами», вибіркові дисципліни фахового спрямування, переддипломна практика та захист кваліфікаційної
роботи. Така послідовність ОК дозволяє здобувачам здобути загальні компетентності, та послідовно перейти до
спеціальних (фахових) компетентностей, у тому числі шляхом вибору індивідуальної освітньої траєкторії. У ОП
наводиться матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК та матриця
відповідності визначених результатів навчання та компетентностей. ЕГ дійшла висновку, що програмні результати
навчання забезпечуються за рахунок викладання дисциплін, що є нормативними; наявність логічної послідовності
вивчення обов’язкових компонент програми, що дозволяє досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання, дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом вільного вибору здобувачем освітніх
компонент варіативного блоку ОП.

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

Ознайомлення зі змістом ОП свідчить, що об’єктом вивчення та діяльності зазначеної ОП є: устрій, принципи,
механізми функціонування та розвитку фінансових систем. Цілями навчання відповідно до стандарту вищої освіти
для спеціальності є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної
діяльності або навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Аналіз змісту об’єкта та цілей ОП
дозволяє дійти висновку, що в цілому ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування». Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів:
обов’язкових дисциплін, які розподілені за блоками підготовки (загальна, професійна) відповідно до профілю
освітньої програми та дисципліни за вільним вибором студента. Структура оновленої у 2020 р. ОП побудова таким
чином, що студенти мають змогу отримати загальні компетентності (викладаються такі дисципліни як «Глобальна
економіка», «Соціальна відповідальність» та «Фахова іноземна мова (рівень В2)), так і спеціальні фахові
компетентності за галуззю знань (викладаються такі дисципліни, як «Банківський менеджмент», «Страховий
менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Моделювання економічної динаміки та проєктування інформаційних
систем», «Методологія економічних досліджень у фінансах», «Фінансово-економічний моніторинг», «Ринок
фінансових послуг», «Управління проєктами») та комплекс дисциплін вибіркової складової). Формування
компетентностей для проведення науково-дослідних робіт здійснюється за рахунок викладання освітньої
компоненти «Методологія економічних досліджень у фінансах», написання курсових робіт, переддипломної
практики та написання кваліфікаційної магістерської роботи. Підтвердженням зазначеного вище є силабуси та
робочі програми навчальних дисциплін, розміщені у репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua).

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

Ознайомлення зі змістом ОП дозволило дійти висновку, що ОП передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, що забезпечується шляхом запровадження в межах ОП дисциплін вільного
вибору здобувачів освіти. Освітні компоненти варіативного блоку орієнтовані на забезпечення професійних
компетентностей, дозволяючи сформувати індивідуальну освітню траєкторію та сприяють академічній мобільності
здобувачів. Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів становить: ОП 2019 р. – 42 % (38 кредитів ЕКТС або 1140
годин); ОП 2020 р. – 27,8% (25 кредитів, 750 годин), що відповідає встановленим вимогам. При цьому процедура
вибору освітніх компонент вибіркового блоку ОП регламентована положеннями: про організацію освітнього
процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ygTuTiX), про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами
ЖНАЕУ (https://goo-gl.su/3stDUY7), які визначають загальні вимоги до обсягу варіативної компоненти, терміни та
процедуру вибору дисциплін вільного вибору здобувачами освіти. Також з метою підвищення якості освіти та
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ефективності процедури вибору варіативних освітніх компонет в університеті розроблено проєкт Положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАУ (https://goo-gl.su/J18VBAF). Навчальним планом
передбачено вивчення вибіркових дисциплін у 1-му, 2-ому та 3-ому семестрах – ОП 2019 р. Проте у 2020 р. до ОП
було внесені зміни, відповідно до яких варіативні дисципліни викладаються у 2-ому та 3-ому семестрах, що дозволяє
підвищити якість освітнього процесу та робить вибір здобувачів більш обґрунтованим. Пропозиції щодо Переліку
вибіркових дисциплін університету (каталог дисциплін університету), рекомендованих для вивчення в наступному
році, розміщують для ознайомлення здобувачів на інформаційних сайтах факультетів/кафедр не пізніше 1
листопада. Під час роботи з фокус-групами НПП та здобувачі вищої освіти було підтверджено реальну дію механізму
вибору дисциплін. Вибір дисциплін варіативного блоку здійснюється за допомогою Google платформи (магістрів 1-
го року навчання - https://cutt.ly/7gPQcrE; магістрів 2-го року навчання - https://cutt.ly/YgPQv7t). Анкетування
здобувачів освіти проводиться окремо для магістрантів 1 року навчання у вересні місяці, магістрів 2 року навчання –
у квітні місяці. Після проходження анкетування студенти подають заяву з переліком обраних навчальних дисциплін
на ім’я декану факультету. Включення вибіркових навчальних дисциплін до індивідуальних навчальних планів
здобувачів освіти здійснюється розпорядженням декану факультету обліку та фінансів (наприклад, №2 від
12.10.2020). Проте дисципліни вільного вибору студентів систематизовані лише в межах ОП. Наразі ведеться робота
щодо розширення переліку дисциплін за рахунок включення дисциплін, які викладаються іншими кафедрами, до
загального каталогу університету.

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

Ознайомлення зі змістом ОП та навчальним планом, дозволило дійти висновку, що ОП та навчальний план
передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути заявлені компетентності та ПРН.
Зокрема у структурі ОП передбачено блок «Практична підготовка», до складу якого віднесено два види практики:
виробнича І (6 кредитів) та виробнича ІІ (4 кредити), а також підготовка та захист кваліфікаційної роботи (8
кредитів). У структурі оновленої ОП 2020 р. практична підготовка складається з виробничої (4 кредити) та
переддипломної (4 кредити) практик, а також підготовки та захисту кваліфікаційної роботи (4 кредити). Це
дозволяє здобувачам опанувати не тільки практичні навички, а й узагальнити та вдосконалити здобуті ними
знання, практичні уміння і навички, оволодіти професійним досвідом та підготуватися до самостійної трудової
діяльності. Ознайомлення зі звітами здобувачів освіти з виробничої та переддипломної практики свідчить, що
практична підготовка дозволяє надобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, зокрема,
СК1; СК2.; СК9. та ін., та досягти таких ПРН, як: ПР01.; ПР09.; ПР10.; ПР13. та ін. Організація переддипломної та
виробничої практики відбувається в ЗВО у відповідності до Положення про організацію та проведення практики
здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/dgYmGs2). Відповідно до Положення бази практики підбирає декан
факультету разом із завідувачем кафедри (п. 4.3.), наприклад, на даній ОП як бази виробничої практики були
визначені такі: ПАТ «Житомирський маслозавод», м. Житомир (здобувач Верещак О.Ю.), АТ «Ощадбанк» м.
Житомир (здобувач Носальська Л.С.), АТ «Альфабанк» м. Житомир (здобувач Павлушко О.А.) та ін. Бази
виробничої практики студентів освітнього ступеня магістр за даною ОП затверджені Наказом ректора від 19.06.2020
р. № 636. Для успішного виконання студентами звітів щодо проходження виробничої і переддипломної практик, а
також написання кваліфікаційної роботи викладачами розроблені відповідні методичні рекомендації. Керівник
практики від університету призначається наказом ректора, який контролює підготовленість баз практики, надає
практиканту необхідну документацію та здійснює консультування з питань проходження практики та формування
звіту (п. 4.5 Положення), керівник від бази практики контролює виконання програми практики (п. 4.6). Контроль за
проведенням практик покладено на Навчально-науковий центр (п. 4.11). Крім того, у ПНУ створено Навчально-
науковий центр інформаційних технологій (https://cutt.ly/RgvDiTb), який співпрацює з Інжиніринговою школою
Noosphere (м. Дніпро) (https://noosphereengineering.com/contact), в межах якої здобувачі ОП під керівництвом
Николюк О.М. долучені до розробки фінансових моделей таких стартаппроектів, які наразі вже фінансуються ззовні.
Це дозволяє здобувачам посилити практичну підготовку та набути інтегрованих знань щодо генерації новітніх
бізнес-ідей та залучення інвестицій.

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

ОП дає можливість здобувачам освіти отримувати додатково соціальні навички (Soft Skills), які є важливими для
подальшого успішного працевлаштування. Перелік відповідних компетентностей відображено у програмних
результатах ОП і формуються в межах освітніх компонент: «Соціальна відповідальність», «Методологія
економічних досліджень у фінансах»), а також шляхом участі у студентському науковому гуртку, створеному на
кафедрі фінансів і кредиту, в межах якого здобувачі освіти готують наукові доповіді та публічно їх обговорюють.
Формування соціальних навичок у зазначених освітніх компонентах пердбачено метою та змістом дисциплін,
зазначених у силабусах та робочих программах, які розміщено у репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/?
locale=ua). До програмних результатів ОП щодо набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок можно
віднести: вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК4), навички міжособистісної взаємодії (ЗК6),
здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК7), здатність працювати в міжнародному контексті
(ЗК8), здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК9) та ін. Набути здобувачами вищої освіти
соціальних навичок також дозволяють сучасні навчальні технології викладання навчальних дисциплін, зокрема
міні-лекції, кейс-технології, семінари-дискусії, ділові ігри тощо. Під час роботи у фокус-групах зі здобувачами вищої
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освіти та роботодавцями було отримано підтвердження того, що ОП дійсно формує необхідні соціальні навички для
успішної комунікації у сучасній професійній сфері.

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

Професійний стандарт для спеціальності не передбачений.

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.

Експертною групою встановлено, що обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (90 кредитів ЄКТС)
реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та програмних
результатів навчання. Під час роботи у фокус-групах зі здобувачами вищої освіти, експертною групою було
встановлено адекватність фактичного навантаження в порівнянні з обсягом освітніх компонент. Обсяг кредитів за
нормативними дисциплінами становить: «Глобальна економіка» (4 кредити), «Соціальна відповідальність» (5
кредитів) та «Фахова іноземна мова (рівень В2) (4 кредити), обсяг дисциплін вільного вибору становить 4 та 5
кредитів. Співвідношення аудиторних занять достатньо рівномірне: лекції - 290 годин, практичні заняття - 436
години (для денної форми навчання), навантаження на тиждень становить 18 годин. Позитивним є рівномірний
розподіл навчального навантаження протягом перших 3 років навчання між семестрами. Обсяг самостійної роботи
здобувачів становить 1614 годин і знаходиться в межах допустимого, що дозволяє здобувачам успішно опанувати
матеріал, винесений на самостійну роботу, готуватися до практичних занять, виконувати індивідуальні завдання
тощо. Це підтверджується навчальним планом та розкладом занять здобувачів освіти 1-2 року навчання
(http://rozklad.znau.edu.ua).

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.

Під час роботи у фокус-групах зі здобувачами вищої освіти, адміністративним персоналом експертною групою було
встановлено реальну реалізацію принципів дуальної освіти в університеті. Зокрема, в університеті розроблено
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАУ (https://cutt.ly/tfTGHPT). Для
забезпечення реалізації принципів дуальної освіти в університеті створено за виграним грантом Центр дуальної
освіти, який є свого роду комунікатором між ЗВО та випускниками, а також планується створення «служби першого
робочого місця». Як зазначила керівник ННЦ Н. І. Степаненко в ПНУ реалізується пілотний проєкт щодо реалізації
принципів дуальної освіти, який дозволяє здобувачам поєднати навчання в університеті з отриманням практичних
навичок на підприємстві. Н. І. Степаненко підкреслила високу зацікавленість роботодавців у фахівцях з
бухгалтерського обліку та фінансів та інших спеціальностей. Реалізація дуальної освіти у ЗВО передбачає: 1.
Презентацію програми дуальної освіти здобувачам; 2. Зустріч здобувачів з роботодавцями; 3. Ознайомчо-
мотиваційну зустріч з роботодавцями безпосередньо на підприємстві, основною метою якої є ознайомлення з
виробничими та бізнес-процесами; 4. Укладання тристоронніх договорів між університетом, студентом та
роботодавцем. Пілотний проєкт щодо навчання за дуальною освітою було реалізовано 2 роки тому групою студентів
ЗВО у кількості 22 осіб. Під час роботи у фокус-групах з адміністративним персоналом було отримано
підтвердження щодо навчання студентів за дуальною формою освіти в університеті протягом останніх 3-х років.
Здобувачі ОП також підтвердили, що вони ознайомлені з можливостями дуальної освіти. Процедуру конкурсного
відбору студентів для дуального навчання регламентовано п. 2.8. зазначеного вище Положення. Для підтвердження
цього підкритерію було надано тристоронні договори між університетом, студентом та підприємством. Зокрема,
здобувача 1-го року навчання магістратури ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» Гусар М.К. навчається
за дуальною освітою (договір, укладений з ПАТ «Украгазбанк», додано до справи), договори ще декількох
здобувачів ОП (Павлушко О.А. та Носальської Л.С. – 2 рік навчання) знаходяться у стані підписання. Проте,
враховуючи, що наразі лише відбувається формування правового поля з запровадження дуальної освіти на тлі
екстраполяції досвіду Канади, Німеччини та інших європейських країн в освітній простір України, на думку ЕГ,
рекомендуємо посилити мотивацію здобувачів до навчання за формою дуального навчання. Крім того, окремі
пункти Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАУ потребують уточнення та
розширення з метою чіткого регламентування таких процедур, як: порядок узгодження ОП з навчальним планом та
графіком освітнього процесу відповідно до особливостей дуальної освіти; формування індивідуального плану
здобувача; процедура оцінювання набутих компетентностей здобувача.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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Університет постійно працює над підвищення якості вищої освіти, що підтверджується наявністю оновленої ОП,
затвердженою 24 червня 2020 р. протокол №11 вченої ради ЖНАЕУ, та оприлюдненням проєкту ОП на офіційному
вебсайті ЗВО у розділі Університет/Публічна інформація/Громадське обговорення, що дозволяє моніторити якість
ОП з боку зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, які активно долучаються до процесів перегляду та оновлення ОП
та її освітніх компонент. Зокрема, оновлення ОП у 2020 році дозволило привести її у відповідність до вимог чинного
законодавства, пропозицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Структура та зміст освітніх компонент також
регулярно (1 раз на рік) переглядаються та оновлюються з метою забезпечення їх відповідності потреб ринку праці.
ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію
здобувачам освіти шляхом вибору освітніх компонент з широкого каталогу, запропонованого університетом. Крім
того ОП дозволяє сформувати здобувачам навички Soft Skills для забезпечення успішної комунікації у сучасній
професійній сфері. Сильною стороною є впровадження дуальної освіти в університеті, що дозволяє здобувачам
поєднати набуті загальні та професійні компетентності з їх застосуванням на практиці. З метою підвищення якості
освіти та оволодіння спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями здобувачі залучені до розроблення
стартаппроєктів в межах Інжинірингової школи Noosphere Навчально-наукового центру інформаційних технологій
ПНУ, зокрема в межах навчальної дисциплін «Моделювання економічної динаміки та проектування економічних
систем» під керівництвом досвідченого ментора (Николюк О.М.) здобувачі освіти брали участь у розроблені
фінансових моделей декількох реальних стартаппроектів для отримання фінансування від зовнішніх інвесторів.

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

В цілому обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства, проте для оптимізації
процедури формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачами освіти рекомендуємо створити єдиний
каталог освітніх компонент вільного вибору студентів з чіткою градацією за рівнями підготовки здобувачів вищої
освіти та оприлюднити перелік варіативних дисциплін та силабуси до них на сайті університету. В університеті
доцільно продовжити роботу щодо вдосконалення механізму вибору освітніх компонент, зокрема тих, що
викладаються іншими кафедрами та входять до каталога університета, включення їх до індивідуального плану
здобувача та формування груп за вибірковими дисциплінами. Для набуття фахових іншомовних компетентностей
доцільно розширити можливості опанування здобувачами окремих освітніх компонент іноземною мовою, зокрема
ввести до каталогу університету освітні компоненти, що викладаються іноземною мовою. Також потребує правового
врегулювання діяльність Інжинірингової школи Noosphere у ПНУ та процедура долучення до її діяльності студентів
в межах окремих освітніх компонент. Потребують розширення та уточнення окремі пункти Положення про порядок
організації та проведення дуального навчання у ЖНАУ, зокрема порядок узгодження ОП з навчальним планом
відповідно до особливостей дуальної освіти; процедура оцінювання набутих компетентностей здобувача,
формування графіку освітнього процесу та ін. (п. 2.3, 2.4, 3.4).

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи сильні сторони та позитивні практики, а також слабкі сторони та надані рекомендації щодо
удосконалення ОП у контексті Критерію 2, ЕГ вважає, що ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» має
достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками і загалом відповідає вимогам до Критерію 2. Визначені
слабкі сторони ОП не є суттєвими та можуть бути усунені в короткий термін.

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 затверджені Вченою радою (у редакції від 27.05.2020, Протокол №10) розміщені на офіційному
сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu; https://cutt.ly/igRA3w5) є зрозумілими та не містять
дискримінаційних положень. У них чітко прописана процедура вступу за зазначеною ОП. На сайті наведено вартість
навчання (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/vartist-navchannya) та перелік обов’язкових компонентів
(https://cutt.ly/DgTtOYC).

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.
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Основні питання, пов’язані з процедурою вступних випробувань та конкурсного відбору, прописані у п. 1, 4, 5, 8 та 12
Розділу ІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення Правил прийому (https://cutt.ly/igRA3w5). Знання з
іноземної мови перевіряється у формі ЄВІ (для абітурієнтів, що вступають на основі бакалавра) чи вступного
випробування з іноземної мови (для окремих категорій абітурієнтів). Для абітурієнтів на основі ступеня бакалавра
чи магістра (спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю передбачено додаткове фахове випробування зі
спеціальності (https://cutt.ly/6gTyvdC), після успішного складання якого абітурієнт допускається до складання
фахового вступного випробування (https://cutt.ly/6gTyQ6F). Перелік всіх вступних випробувань розміщено за
посиланням – http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan, – проте їх опис потребує більш широкого розкриття
структури та методики оцінювання. Підчас роботи з фокус-групами допоміжного персоналу, здобувачів та
студентського самоврядування було підтверджено дотримання Правил прийому та відсутність дискримінації при
вступі.

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.

Робота у фокус-групах зі здобувачами вищої освіти, студентським самоврядуванням та НПП дозволила підтвердити
обізнаність студентів із можливостями академічної мобільності та з правилами зарахування результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО. Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності прописана в Положенні про порядок перезарахування результатів навчання у
ЖНАЕУ (https://cutt.ly/0gTuzyv). Також застосовуються процедури, передбачені положеннями: Про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (https://cutt.ly/fgTumJf) та Про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ygTuTiX). Відповідно до зазначених положень здобувач має
подати заяву на ім’я ректора та академічну довідку. На підставі результатів порівняння навчальних програм
відповідної спеціальності та академічної довідки приймається рішення про перезарахування таких результатів.
Проте конкретних прикладів академічної мобільності за даною ОП наведено не було, а отже встановити дієвість
процедури визнання результатів не вдалось.

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.

Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентується Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://cutt.ly/lgTuN9R). У відповідності
до пп. 2.3-2.4 Положення, такі результати можуть бути визнані виключно за обов’язковими компонентами ОП та в
обсязі що не перевищує 10% від загального обсягу ОП. Пп. 2.5-2.14 Положення регламентують безпосередньо
процедуру визнання таких результатів. В цілому процедура є чіткою та логічною. Під час роботи з фокус-групами
здобувачів, НПП, адміністративним та допоміжним персоналом було підтверджено обізнаність останніх з
можливостями зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Проте дієвість зазначеної
процедури неможливо було оцінити у зв’язку з відсутністю фактів звернень щодо визнання подібних результатів
навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому є достатньо чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. У ЗВО наявні
механізми визнання неформальної освіти та результатів навчання, здобутих в інших навчальних закладах. Наявна
вся необхідна нормативна база.

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

Розміщена на сайті інформація про вступні випробування не дає якісного розуміння безпосередньої процедури
іспиту.Експертна група пропонує передбачити можливість спрощення процедури передбаченої пп. 2.7-2.10
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за умови наявності в
Сертифікаті (чи додатку до сертифікату) чітко прописаної тематики курсу неформальної освіти та кількості
годин/кредитів.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП загалом відповідає всім вимогам, що встановлюються до Криетрію 3. Визначені слабкі сторони ОП не є
суттєвими та можуть бути усунені в короткий термін.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми навчання і викладання визначені Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/ygTuTiX) (ч. 3). Окрім лекційних, практичних, лабораторних занять передбачено індивідуальні
завдання для самостійної роботи. Експертною групою встановлено, що ЗВО дотримується принципів
студентоцентрованого підходу в організації освітнього процесу, зокрема здобувачі вищої освіти обирають власну
освітню траєкторію за рахунок вибору форми навчання (очна (денна)/заочна (дистанційна), варіативних освітніх
компонент (https://cutt.ly/ZgYpBx3; https://cutt.ly/SgYp0eb), а також мають можливість отримати завдання та
результати їх перевірки дистанційно в умовах карантинних заходів. НПП використовує різноманітні методи
навчання та викладання (використанням засобів ілюстрації, демонстрації, відеотрансляції тощо) під час лекційних,
практичних й семінарських занять, консультацій, конференцій, бесід, що дозволяє посилити комунікації між
здобувачами та викладачем. В уомах карантинних заходів перевага надається інтерактивній взаємодії викладача зі
студентами з використанням сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій (наприклад, Zoom, Viber,
Google Class, Moodle тощо). Під час роботи у фокус-групах здобувачі підтвердили широкий рівень використання
інтерактивних методів як за денною, так і за заочною формою навчання. Це дозволяє досягти заявлених в ОП ПРН,
зокрема: ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення
професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; ПР06. Доступно і
аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях; ПР08. Вміти
застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними та ін.
Студентам запропоновано до вибору широкий перелік тем індивідуальних завдань, курсових та кваліфікаційних
робіт (http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua), що дозволяє здобувачам освіти сфокусувати власні дослідження на
конкретній сфері та науковому напрямі. Також студенти мають можливість обрати за потреби індивідуальний
графік навчання або укласти тристоронній договір на дуальне навчання, що дозволяє їм суміщати навчання та
практичну діяльність. Порядок видачі індивідуального графіку навчання регламентується Положенням про
організацію освітнього процесу у ЖНАУ (https://cutt.ly/ffTGW8g) (п.3.9), укладання тристоронніх договорів на
дуальне навчання – Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАУ
(https://cutt.ly/tfTGHPT) (п.2). Інформація, отримана під час роботи у фокус-групах зі студентами та студентським
самоврядуванням, підтверджує їх задоволеність формами та методами навчання, корпоративною культурою у ЗВО,
адекватним та шанобливим ставленням до них викладачів, відсутністю прецедентів щодо дискримінації, корупції та
сексуальних домагань.

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).

Експертною групою було встановлено, що всі учасники освітнього процесу своєчасно отримують необхідну
інформацію про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих
освітніх компонент. Відповідна інформація в основному представлена у силабусах та робочих програмах дисциплін
ОП, які розміщено у репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua); оприлюднена у відкритому доступі
на офіційному веб-сайті ЗВО інформація про ОП (http://ubs.edu.ua/images/2020/finance/img-130162529.pdf) та у
таких положеннях університету: про організацію освітнього процесу у ЖНАУ (https://cutt.ly/ygTuTiX); розклад
занять (http://rozklad.znau.edu.ua/); про дистанційне навчання в ЖНАУ (https://cutt.ly/tgYdEYD); про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАУ (https://cutt.ly/wgYdAtA) та ін. Під час
інтерв’ювання здобувачами підтверджено своєчасність надання, доступність і зрозумілість форми подання
інформації про відповідні освітні компоненти у силабусах та робочих програмах дисциплін, критерії оцінювання у
межах кожної освітньої компоненти.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
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Ознайомлення з ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим рівнем вищої освіти дозволяє
стверджувати, що наведені в ній освітні компоненти забезпечують поєднання навчання і наукових досліджень під
час її реалізації. Зокрема, у переліку дисциплін обов’язкової компоненти запропоновано вивчати «Методологію
економічних досліджень», ознайомлення з робочою програмою якої дозволило дійти висновку, що викладання
зазначеної освітньої компоненти спрямовано на надання нових та поглиблення існуючих компетентностей
здобувачів щодо абстрактного мислення, аналізу та синтезу, виявлення та вирішення проблем наукового пошуку.
Для викладання навчальних дисциплін використовуються сучасні навчальні технології: міні-лекції, кейс-технології,
семінари-дискусії, ділові ігри тощо. Також, у структурі ОП виокремлено блок практичної підготовки, до якого
включено виробничу та переддипломну практику, програми зазначених практик були затверджені Наказом в.о.
декана факультету обліку та фінансів О. Д. Ковальчук 01.09.2020 р., а також підготовку та захист кваліфікаційної
роботи. Ознайомлення із звітами про виробничу та переддипломну практику, темами кваліфікаційних
магістерських робіт, дає підстави стверджувати про можливість проведення наукових досліджень здобувачами
освіти. Крім того, протягом навчання здобувачі приймають участь у науково-практичних конференціях, у тому числі
і міжнародних, зокрема: І Міжнародній науковій студентській конференції «Молодь і науковий прогрес у соціально-
економічному та освітньому просторі суспільства» (Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2019 р.), студентській
науково-практичній конференції «Фінансове забезпечення економіки» (Житомир, 30 травня 2019 р.), міжнародній
науково-практичній конференції з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту «Фінансова політика
регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» (Житомир, 10-11 жовтня 2019 р.). Також у Поліському
національному університеті наразі діє Рада молодих вчених ПНУ (https://cutt.ly/mgP4XSd), для унормування
діяльності якої в університеті розроблено проєкт положення Про наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ПНУ (https://cutt.ly/0gP4BcL), на кафедрі фінансів і кредиту – студентський науковий
гурток в межах якого здобувачі освіти досліджують актуальні та проблемні питання сучасної фінансової науки. Крім
того, для залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи у ПНУ створено Навчально-науковий центр
інформаційних технологій (https://cutt.ly/RgvDiTb), який співпрацює з Інжиніринговою школою Noosphere (м.
Дніпро) (https://noosphereengineering.com/contact) щодо розроблення та впровадження стартаппроєктів. Як
підкреслила заступник керівника Інжинірингової школи Noosphere (Николюк О.М.) наразі здобувачі вищої освіти
за зазначеною ОП не тільки долучаються до наукових проєктів, а вже є розробниками фінансових моделей таких
стартапроєктів, які фінансуються ззовні.

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

Під час експертизи було встановлено, що НПП регулярно оновлюють зміст робочих программ освітніх компонентів
на основі сучасних тенденцій розвитку галузі, вимог ринку праці, отриманих результатів стажування та підвищення
кваліфікації. Ознайомлення з робочими программами дозволило дійти висновку про актуальність їх наповнення з
урахуванням сучасних тенденцій фінансової науки та практики. Оновлення змісту ОП та її освітніх компонент
передбачено у Положенні про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП у ЖНАУ (https://cutt.ly/2fFmOoR).
Зокрема, у положенні визначено порядок моніторингу (п. 3) та перегляду (п. 6) освітніх програм навчальних
дисциплін – необхідність щорічного оновлення в частині усіх компонентів, окрім місії (цілей) і програмних
навчальних результатів, що дозволяє забезпечити відповідність якості освітньої діяльності та вищої освіти потребам
здобувачів освіти та ринку праці.

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

Експертна група дійшла висновку, що у Поліському національному університеті створено всі умови для
інтернаціоналізації навчання, викладання та проведення наукових досліджень. Зокрема, ОП передбачено
обов’язкову освітню компоненту «Фахова іноземна мова (рівень В2)», оволодіння якою дозволяє вільно спілкуватися
іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати
досліджень (ПР05). Під час роботи у фокус-групах зі здобувачами освіти та НПП отримано інформацію про те, що
вони ознайомлені про можливість участі у програмах академічної мобільності (Еразмус+ Жан Моне), та отримання
подвійних дипломів. Відповідна інформація представлена на офіційному сайті: https://cutt.ly/OgYlw0V;
http://znau.edu.ua/erasmus. ПНУ активно інтегрується у міжнародний науково-освітній простір: наразі університет
проводить спільну роботу з науковцями понад пів сотні університетів, фондів та науково-дослідних установ із 18-ти
країн, серед яких Швейцарія, Норвегія, Болгарія, Франція, Ізраїль, Італія, Грузія, Німеччина, Литва, Латвія,
Польща, Японія, Узбекистан, Білорусь та ін. (https://cutt.ly/tgYlGEe). Вибірково було перевірено договори про
співпрацю ПНУ із іноземними ЗВО (додаються до справи). Під час роботи з фокус-групами було отримання
підтвердження, що НПП долучаються до грантових програм академічної мобільності. Зокрема, д.е.н., доцент
Куцмус Н.М., була учасником проекту «Аграрна політика ЄС», реалізованого у 2016-2018 рр. в межах програми
Еразмус +. Як зазначила Куцмус Н.М. участь у такому проєкті дозволила встановити контакти у сфері міжнародного
співробітництва між викладачами і дослідниками, студентами та представниками наукової спільноти, органами
державної влади та громадянського суспільства. Отриманий практичний досвід було впроваджено під час
викладання освітньої компоненти «Глобальна економіка», зокрема було сформовано кейсові завдання для
студентів. В межах такої співпраці студенти мали можливість навчатися за європейськими тематичними студіями.
Крім того започатковано та продовжується співпраця НПП з представниками наукової спільноти з Німеччини у
сфері проведення науко-дослідних робіт, до якої певною мірою долучені здобувачі ОП, зокрема до оприлюднення
результатів спільних наукових досліджень на конференціях. Також в Університеті відкрито Європейський
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інформаційний офіс, до роботи якого також долучаються студенти ЗВО, в тому числі і здобувачі ОП. Крім того,
викладачі кафедри фінансів і кредиту проходили стажування у ЗВО Польщі (Николюк О.М.) та Німеччини (Куцмус
Н.М.) та впроваджують отриманий досвід в освітньо-науковий процес, у тому числі і підготовки здобувачів ОП.
Проте, під час спілкування з фокус-групами здобувачів вищої освіти встановлено, що прецедентів участі здобувачів
ОП у програмах академічної мобільності (Еразмус+ Жан Моне) не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачі вищої освіти своєчасно та у повному обсязі отримують інформацію про кожну освітню компоненту ОП.
Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. У процесі
реалізації ОП вдало забезпечується поєднання навчання і досліджень відповідно до другого рівня вищої освіти;
дотримано принципів студентоцентрованого підходу, зокрема щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії
навчання шляхом вільного вибору варіативних освітніх компонентів та індивідуальних напрямків наукових
досліджень, можливості поєднання навчання та практичної підготовки, зокрема обирати за потреби індивідуальний
графік навчання або укладати тристоронній договір на дуальне навчання. Позитивною практикою є поступова
інтеграція ЗВО у міжнародний науково-освітній простір шляхом підписання численних угод з зарубіжними
університетами про співпрацю. Серед сильних сторін ОП є залучення здобувачів до розроблення стартапроєктів в
межах Інжинірингової школи Noosphere Навчально-наукового центру інформаційних технологій ПНУ, що дозволяє
оволодіти навичками наукового пошуку в процесі генерування нових бізнес-проектів шляхом збирання,
опрацювання матеріалів щодо діючої практики функціонування таких стартапів та презентації отриманих
результатів зацікавленим особам (наприклад, інвесторам).

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

Враховуючи існуючий потенціал та можливості до розвитку міжнародних контактів рекомендовано стимулювати
НПП та здобувачів вищої освіти до участі у програмах академічної мобільності (Еразмус+ Жан Моне), а також
посилити наукову роботу НПП щодо збільшення наукових публікацій у зарубіжних наукових виданнях, у тому числі
тих, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Рівень навчання і викладання за ОП знаходиться на належному рівні, що загалом відповідає вимогам вимогам до
Критерію 4, зазначені рекомендації сприятимуть подальшій інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності та
підвищенню іміджу Поліського національного університету на ринку освітніх послуг України.

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.

Ознайомлення ЕГ з матеріалами справи, сайтом університету, інтерв’ювання здобувачів ОП, НПП та гаранта,
дозволили встановити наявність Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ygTuTiX),
Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/AgP83aX), Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в університеті (https://cutt.ly/wgYdAtA) та їх
постійне застосування в освітньому процесі університету. Відповідно до Положення про організацію освітнього
процесу у ЖНАЕУ (п. 3.14.1.) формами контрольних заходів є вхідний, поточний, модульний (рубіжний),
підсумковий та відстрочений контроль; семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу,
визначеного робочою програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навчальним планом (п.3.14.2.1). В умовах
запровадження дистанційного навчання форми контролю врегульовані Положенням про дистанційне навчання в
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ЖНАЕУ (https://cutt.ly/tgYdEYD), відповідно до якого усі контрольні заходи в університеті можуть здійснюватись
дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-
зв’язку (п. 3.9). Інформація про час і форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів
вищої освіти доводиться викладачами до відома здобувачів перед початком викладання дисципліни, а також
оприлюднюється у силабусах кожної освітньої компоненти ОП, розміщених на освітньому порталі університету
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua) та в графіку освітнього процесу (https://cutt.ly/Nf2U7Pz), що підтверджено під
час інтерв’ювання фокус-груп здобувачів ОП та НПП кафедри. Проте ця інформація не висвітлюється на сторінці
кафедри фінансів і кредиту чи деканату обліку та фінансів. Здобувачі ОП підтвердили, що форми контрольних
заходів, критерії оцінювання є зрозумілими й чіткими та вдовольняють їх. Ознайомлення з силабусами освітніх
компонент та робота у фокус-групах дозволили дійти висновку, що форми контрольних заходів і критерії
оцінювання дозволяють здобувачам ОП досягти програмних результатів навчання та є чіткими і зрозумілими.

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

У процесі проведення дистанційної експертизи ОП «Фінанси, банківська справа та страхування»
(https://cutt.ly/pgTeCgx), ЕГ встановлено, що форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам
стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого
магістерського рівня вищої освіти (Наказ МОНУ № 866, затверджений 20.06.2019 р. (https://cutt.ly/WgYvBwD)).
Інтерв’ювання здобувачів ОП, НПП, гаранта підтверджують, що атестація здобувачів ОП здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка підготовлена згідно Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ
(https://goo-gl.su/LlW7sr). Ознайомлення з кваліфікаційними роботами здобувачів ОП Петрук О. В. (https://goo-
gl.su/GUN3), Парфенюк Л.О. (https://goo-gl.su/1tqcF7xJ), Статкевич О. Б. (https://goo-gl.su/AUPZLfXl), Верховлюк З.
С. (https://goo-gl.su/NL3swNU2) тощо доводять, що зміст і структура кваліфікаційної роботи відповідають
встановленим вимогам. У ході дистанційних зустрічей зі здобувачами, НПП та ознайомлення з висновками системи
Unicheck щодо кваліфікаційних робіт (надано під час експертизи) встановлено, що кваліфікаційні роботи
виконуються з дотриманням політики академічної доброчесності (https://cutt.ly/uf2OynD), перевірка оригінальності
роботи відповідно до Методичних вказівок для підготовки та виконання кваліфікаційних робіт, затверджених в. о.
деканом факультету обліку та фінансів від 01.09.2019 р., здійснюється на онлайн-сервісах Strike Plagiarism та
Unicheck (Договір №08-09 від 3.08.2020 р., додається до справи), фаховий аналіз та критична оцінка
кваліфікаційної роботи студента здійснюється керівником та рецензентом (науковий або науково-педагогічний
працівник (з науковим ступенем) закладів вищої освіти, провідний спеціаліст підприємства, організації та установи).
Захист кваліфікаційної роботи здійснюється перед екзаменаційною комісією. Завершена кваліфікаційна робота
розміщується в репозитарії університету (http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10394) – електронний варіант та в
архіві - паперовий варіант.

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.

ЕГ з’ясовано, що правила проведення контрольних заходів є доступними, чіткими і зрозумілими. Процедура
проведення контрольних заходів регламентується Положеннями, які розміщені у вільному доступі на вебсайті ЗВО,
а саме Положеннями: Про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ygTuTiX), Про ВСЗЯВО у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/ZfFmLkd),), Про перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/PgGfRBN), Про
порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/8gGfYzE). Під час інтерв’ювання студентів,
студентського самоврядування, НПП виявлено, що оцінювання здобувачів ОП здійснюється прозоро та об’єктивно.
Підтвердженням є залучення зовнішніх експертів (професіоналів-практиків) до складу ЕК із захисту
кваліфікаційних робіт (п.3 Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/fgGfUCf) та п.2
Методичних вказівок для підготовки та виконання кваліфікаційних робіт. Відповідно п.4. Положення про ВСЗЯВО у
ЖНАЕУ у ЗВО передбачено щорічне проведення ректорського контролю у вигляді ректорських контрольних робіт,
за якими оцінюється залишковий рівень знань студентів та визначаються показники абсолютної успішності та
якості здобувачів освіти, однак у зв’язку з карантинними заходами вони не проводились за дисциплінами ОП.
Прецедентів щодо оскарження результатів контрольних заходів за ОП не було. Однак здобувачі мають право на
оскарження результатів оцінювання, що регламентується п. 4 Положення про ВСЗЯВО у ЖНАЕУ. Встановлено єдині
критерії та строки здачі й оскарження результатів атестації для всіх здобувачів вищої освіти. У ЗВО розроблено
Проєкт Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів (https://cutt.ly/HgYdHZw),
де врегульовано процедуру оскарження результатів (апеляцію) підсумкового контролю знань студентів. У ЗВО чітко
сформований алгоритм врегулювання конфлікту інтересів (п. 4 та п. 5 відповідного положення), що передбачає
користування університетською Скринькою довіри, звернення до ректора чи декана факультету та подання заяви,
що розглядається відповідною Комісією, висновок якої є підставою для прийняття рішення керівництвом ЗВО в
межах законодавства. Здобувачі та НПП підтвердили, що у ЗВО діє практика проведення тестування у системі
електронного навчання Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/). Студенти зазначили, що вони мають право не більше 2-
х разів повторно ліквідувати академічну заборгованість з кожної дисципліни після проведення підсумкового
контролю за розкладом: перший раз викладачу, другий – комісії, що створюється деканом факультету. Здобувачі
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підтвердили своєчасність та доступність інформації про навчальні дисципліни ОП, контрольні заходи та час їх
проведення, яку вони отримують із силабусів, РП, навчальних планів підготовки фахівців та графіку освітнього
процесу (https://goo-gl.su/0uX7Exu), а також через Moodle, Google Classroom, e-mail, Facebook, Viber.

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.

Під час проведення експертизи експертна група пересвідчилася, що у ПНУ дотримуються принципів академічної
доброчесності та системно проводять превентивні заходи щодо запобігання й протидії порушенням академічної
доброчесності. Про це свідчить надана на сайті ЗВО інформація, яка міститься в окремо створеній вкладці
«Академічна доброчесність» (https://goo-gl.su/RVtT), а також інформацією, що отримана під час роботи з фокус-
групами. У процесі реалізації ОП всі учасники дотримуються наперед визначених політики, стандартів, процедури
академічної доброчесності та етики, що регламентується такими документами: Положенням про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату в ЖНАЕУ» (https://goo-gl.su/2lrqqDpD); Положенням про
ВСЗЯВО у ЖНАЕУ (https://goo-gl.su/V3HaR); Наказом ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. «Про внутрішню
систему запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://goo-gl.su/KQu0uK), які оприлюднені на
офіційному вебсайті університету. Також в ЗВО розроблено проєкти, що свідчать про покращення політики
академічної доброчесності та впровадження її у внутрішню культуру якості, а саме: Положення про комісію з питань
етики та академічної доброчесності у Поліському національному університеті (https://goo-gl.su/xH0z1), Положення
про порядок перевірки, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату
(https://goo-gl.su/k7Z0Bs). Під час зустрічі з адміністративним персоналом встановлено, що питаннями академічної
доброчесності в ПНУ опікується окремо створений структурний підрозділ, яким керує Н. І. Степаненко. На зустрічі з
адміністративним персоналом з’ясовано, що здобувачі проінформовані про необхідність дотримання академічної
доброчесності, ознайомлені з усіма її видами і знають про мінімальний поріг, який має бути не менше 50%
оригінальності тексту. Наряду з перевіркою кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти у ЗВО здійснюється
перевірка рукописів їхніх наукових публікацій, що знайшло підтвердження під час інтерв’ювання здобувачів вищої
освіти, однак не здійснюється перевірка курсових робіт. Встановлено, що координатором процесу перевірки на
плагіат є Н. В. Завадська, а перевірка здійснюється програмами Strike Plagiarism та Unicheck (Договір №08-09 від
3.08.2020 р.). У ЗВО наявні відповідні інформаційно-технологічні засоби для такої перевірки, а окремі освітні
компоненти, присвячені доброчесності, введені в ОП. У разі виявлення порушень академічної доброчесності наукові
та кваліфікаційні роботи повертаються на доопрацювання з обов’язковою повторною перевіркою. Отже, за цією ОП
діє механізм моніторингу дотримання академічної доброчесності та мають місце прозорі й зрозумілі процедури
реагування на виявлені порушення та притягнення до відповідальності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ЗВО популяризує політику дотримання академічної доброчесності та перевірки кваліфікаційних та наукових робіт
здобувачів ОП, шляхом використання програми Unicheck та Strike Plagiarism, а також здійснює первинну перевірку
кваліфікаційних робіт на безкоштовній для здобувачів основі, розміщує їх в репозитарії. ЗВО постійно вдосконалює
правила проведення контрольних заходів та дотримання академічної доброчесності для підвищення їх доступності,
чіткості та зрозумілості учасникам освітнього процесу, підтвердженням чого є низка розроблених проєктів:
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів, Положення про комісію з питань
етики та академічної доброчесності у Поліському національному університеті, Положення про порядок перевірки
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату та ін. Під час публічного
захисту кваліфікаційних робіт у ЗВО до складу екзаменаційної комісії долучаються зовнішні експерти, а саме:
провідні фахівці підприємств, вчені та НПП інших ЗВО. Процедура реалізації ОП, в частині проведення
контрольних заходів, врегульована відповідними нормативними документами.

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

Слабкі сторони, недоліки: курсові роботи за ОП не перевіряються на дотримання академічної доброчесності та не
розміщуються в репозитарії університету; в умовах карантинних заходів не здійснювалося проведення ректорських
контрольних робіт за дисциплінами ОП. Рекомендації: окрім перевірки кваліфікаційних робіт та рукописів наукових
праць, бажано було б, також здійснювати перевірку курсових робіт на дотримання академічної доброчесності та
розміщувати їх у репозитарії університету. В умовах дистанційного навчання варто віднайти можливість та
продумати механізм проведення ректорської контрольної роботи, що відповідно до п 3.14.3.2 Положення про
організацію освітнього процесу ЖНАЕУ є одним із видів контролю, який дозволяє оцінити залишковий рівень знань
студентів з навчальної дисципліни, рівень їх пізнавальної діяльності, самостійності й активності і завдяки чому
формуються висновки щодо якості викладання навчальних дисциплін, необхідності внесення змін до робочих
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програм дисциплін. Рекомендується здійснювати своєчасне наповнення та оновлення сторінки кафедри фінансів і
кредиту чи факультету обліку та фінансів щодо форм оцінювання та графіку проведення контрольних заходів на
ОП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У цілому ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» й освітня діяльність за цією програмою відповідають
Критерію 5 на зазначеному рівні з певними недоліками, які суттєво не впливають на рівень якості підготовки
здобувачів вищої освіти. У ЗВО має місце система зворотнього зв’язку із здобувачами вищої освіти щодо якості
процедур викладання навчальних дисциплін та оцінювання рівня їх знань, а також на постійній основі
впроваджуються процедури щодо дотримання академічної доброчесності й запобігання проявів неетичної
поведінки. Враховуючи сильні сторони ОП й зважаючи на виявлені в процесі акредитаційної експертизи слабкі
сторони та недоліки, які вплинули на відповідний рівень оцінки, можна констатувати, що останні є несуттєвими і
можуть бути усунені в короткий термін. Надані ЕГ рекомендації сприятимуть покращенню процедури оцінювання
знань здобувачів вищої освіти за ОП та їх академічної доброчесності.

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.

Експертною групою встановлено, що реалізація ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечується
висококваліфікованими НПП, серед яких 3 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук. Їхня
академічна та професійна кваліфікація підтверджена рівнем наукової активності: наявною практикою підвищення
кваліфікації НПП, науковими публікаціями, які в цілому відповідають закріпленим дисциплінам. Ця інформація
знайшла своє підтвердження під час інтерв’ювання фокус-групи НПП та під час ознайомлення ЕГ з матеріалами
справи, а саме: базовою освітою, стажем роботи, науковим ступенем, вченим званням НПП, свідоцтвами про
підвищення кваліфікації (Д. І. Дема №СС 00493706/009684-19; Н. О. Куровська №СС 00493706/004815-17; Л. В.
Недільська №СС 00493706/004543-17; О. М. Віленчук №СС 00493706/004474-17; І. В. Абрамова
№СС00493706/004759-17 та ін.), витягом з протоколу засідання вченої ради ЖНАЕУ щодо дозволу на проведення
занять старшим викладачем кафедри іноземних мов Н. В. Лихошвед з підготовки здобувачів вищої освіти за другим
(магістерським) рівнем №1 від 19.08.2020 р. З’ясовано, що за даною ОП існує практика підвищення кваліфікації
шляхом зарубіжного стажування, зокрема Николюк О. М. (свідоцтво №СС 00493706/004544-17), Куцмус Н. М.
(Наказ № 101 від 27.05.2016 р.). З’ясовано (фокус-група НПП), що результати стажування та підвищення
кваліфікації враховуються при оновленні освітніх компонент за ОП та їх викладанні, зокрема дисциплін ринок
фінансових послуг, фінансовий менеджмент, глобальна економіка тощо. Безпосередньо Куцмус Н. М. підтвердила,
що отриманий досвід (у т.ч. Erasmus+) надав можливість донести до здобувачів методологію формування
фінансових механізмів, які працюють при реалізації програм різного роду, тоді як лекції та зміст освітніх курсів (в
рамках Жан Моне модуль) дозволили сформувати потужну базу кейсів, а Николюк О.М. підтвердила, що вона
впроваджує отриманий досвід в навчальний процес, а саме методи програмування, при викладанні дисципліни
моделювання економічної динаміки та проектування економічних систем. Встановлено, що освітні компоненти,
академічна і професійна кваліфікація НПП дозволяють досягти цілей та програмних результатів навчання за цією
ОП.

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

Під час проведення експертизи експертною групою встановлено, що процедура конкурсного добору НПП є
прозорою та регламентується Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та
укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/Kf0FEYU) й здійснюється відповідно до Статуту університету
(https://cutt.ly/6gPPwl2), які розміщено у вільному доступі. НПП (безпосередньо Л. В. Недільська та І. В. Абрамова) і
гарант ОП, під час інтерв’ювання, відмітили, що в ЗВО дотримуються встановлені процедури конкурсного добору
викладачів та підтвердили прозорість проходження конкурсу на заміщення вакантних посад для забезпечення ОП,
відзначили, що у ЗВО існує постійно діюча Конкурсна комісія, діяльність якої регламентується Положенням про
конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними
контрактів (http://surl.li/fkhz). Її реальне функціонування підтверджено відповідними документами (у т. ч.
Протокол №2 Конкурсної комісії університету від 29.04.2020 р.), а також під час зустрічей з фокус-групами
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допоміжного персоналу (в особі нач. відділу кадрів С. В. Бєльченко), адміністративного персоналу та НПП.
Встановлено, що це дозволяє формувати кваліфікований колектив НПП відповідно до потреб ОП «Фінанси,
банківська справа та страхування» та забезпечує достатньо високий рівень професіоналізму при викладанні за цією
ОП.

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

У процесі дистанційних зустрічей з гарантом і роботодавцями (О.В. Гаращук. – директор Житомирської філії ТОВ
«ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», С. В. Савчук – керуюча філією АТ «Укрексімбанк» у м. Житомирі, В. М. Трокоз –
комерційний директор ПАТ «Житомирський маслозавод», І. М. Поліщук – директор регіонального офісу СК «ПЗУ
Україна»; О. М. Поліщук – директор Тетерівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради, Р. М.
Біляк – заступник начальника Житомирського регіонального управління АТ «СГ» «Ю.Бі.Ай-КООП») підтверджено,
що ЗВО постійно залучає роботодавців до організації освітнього процесу та реалізації ОП «Фінанси, банківська
справа та страхування». Під час роботи у фокус-групі з роботодавцями з’ясовано, що їх постійно залучають до
проведення проблемних лекцій та практичних занять, практичних тренінгів (https://cutt.ly/Jf0XrM8), конференцій
та інших заходів (https://cutt.ly/af0FFm7), розробки тематики кваліфікаційних робіт, оновлення та перегляду ОП
(протоколи № 7 від 20.02.2020 р. і № 9 від 21.05.2020 р.), до розробки програми виробничої практики та до участі у
екзаменаційній комісії (захист кваліфікаційних робіт). ЕГ підтверджено співпрацю ЗВО та роботодавців, з’ясовано (у
процесі інтерв’ювання), що їхні рекомендації щодо удосконалення освітніх компонент ОП враховуються.

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

Під час інтерв’ювання фокус-груп роботодавців, здобувачів вищої освіти та НПП підтверджено наявність співпраці
та безпосереднє залучення українських професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до
аудиторних занять під час викладання дисциплін ОП. Встановлено, що О.В. Гаращук - директора Житомирської
філії «Інвестиційної компанії «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (https://cutt.ly/Kf0Z7fk) було залучено до викладання
дисципліни «Ринок фінансових послуг». Крім того, мала місце практика залучення представників ТОВ «АШАН
гіпермаркет Україна» (https://cutt.ly/Cf3wIx6). Водночас фокус-група НПП відмітила складність залучення
професіоналів–практиків до аудиторних занять під час дії карантинних заходів.

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

Інтерв’ювання адміністративного персоналу дозволило виявити, що на початку 2020 р. у ЗВО було створено
спеціалізований структурний підрозділ ННЦ, який координує діяльність інших структурних підрозділів, які
відповідають за забезпечення якості освіти (зазначила Н. І. Степаненко). У ЗВО є діюча система професійного
розвитку викладачів, функціонування якої регламентується Положенням про ВСЗЯО у ЖНАЕУ (п.6) (https://goo-
gl.su/V3HaR), Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і НПП (https://cutt.ly/af0B3Lw) у
відповідності до якого НПП систематично проходять підвищення кваліфікації не менше, аніж раз на 5 р. (надано
свідоцтва про підвищення кваліфікації). Спілкування з НПП ОП підтверджує, що в ЗВО підвищення кваліфікації
НПП здійснюється на постійній основі, зокрема у Національному університеті біоресурсів та природокористування,
а також інших ЗВО України та за кордоном. У ЗВО існує практика співробітництва з закордонними ЗВО, наприклад
шляхом запрошення їх представників до наукових конференцій, що підтвердили ректор і керівник відділу
міжнародного співробітництва П. Г. Поплавський. ЗВО проводить спільну роботу з науковцями понад пів сотні
університетів, фондів та науково-дослідних установ із 18-ти країн (у т.ч. Німеччини, Польщі тощо
(https://cutt.ly/tgYlGEe)). ЕГ перевірено договори про співпрацю ЖНАЕУ з іноземними ЗВО, такими як: Вища школа
агробізнесу (м. Ломжа, Польща договір від 24.02.2016 р.), Академією фінансів і бізнесу «VISTULA» (м. Варшава,
Польща договір від 25.02.2016 р.), Лейбліц Інститутом аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою
(ІАМО) (м. Халле, Німеччина, меморандум від 22.06.2016 р.) тощо. З’ясовано, що зарубіжні науковці до викладання
навчальних дисциплін за даною ОП, наразі, не долучені. Проте керівництво ЗВО реалізує комплекс заходів щодо
налагодження такої співпраці. В рамках укладених договорів (як українських так і зарубіжних) здобувачі та
викладачі ОП, мають право на академічну мобільність, що регламентується Положенням про порядок реалізації
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (https://goo-gl.su/J3RGnj). Так, Н. М. Куцмус
(Наказ № 101 від 27.05.2016 р.), в рамках програми академічної мобільності, відвідала Лейбліц Інститут аграрного
розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО) (м. Халле, Німеччина). У вересні 2020 р. відповідно до плану
роботи ННЦ (Наказ № 196 Про організацію курсів підвищення кваліфікації НПП ПНУ від 25.09.2020 р.)
кваліфікацію підвищила викладач ОП Л. В. Сус. Надані документи підтвердили підвищення кваліфікації таких
НПП, як: Д. І. Дема, Н. О. Куровська , Л. В. Недільська, О. М. Віленчук , І. В. Абрамова, та за кордоном О. М.
Николюк і Н. М. Куцмус. У ході акредитації підтверджено, що діюча у ЗВО та на даній ОП система професійного
розвитку викладача співпадає з інтересами та потребами НПП і виступає тригером підвищення якості викладання
дисциплін ОП, а керівництво створює відповідні умови для професійного розвитку викладачів.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Ознайомлення експертної групи з нормативною базою та робота у фокус-групах дозволили встановити, що у
Поліському національному університеті здійснюється стимулювання розвитку викладацької майстерності
відповідно до Колективного договору та Статуту університету й регламентується такими положеннями: Про
преміювання працівників ЖНАЕУ (https://goo-gl.su/QRKC), Про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ
(http://surl.li/fknb), а також Наказом ректора про виплати премій НПП № 17 від 27.02.2020 р. (https://goo-
gl.su/JspV7u). Спілкування з фокус-групами, що відбувалося відповідно до програми візиту ЕГ 21.10.2020 р.,
безпосередньо з менеджментом ЗВО та НПП підтвердило інформацію, подану у звіті самооцінювання, щодо
стимулювання розвитку викладацької майстерності у ЗВО, шляхом матеріального та нематеріального заохочення за
досягнення високих результатів у підвищенні ефективності та якості освітньо-наукової діяльності. Зокрема Д. І.
Демою, Л. В. Недільською та І. В. Абрамовою було підтверджено преміювання їх авторського колективу за
публікацію наукової статті, що індексується у наукометричній базі Scopus.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ПНУ активно працює у напрямі розширення співпраці з українськими та закордонними ЗВО з метою створення
сприятливих умов для професійного розвитку викладачів через надання їм можливості для стажування та
підвищення кваліфікації, долучення до освітньо-наукового простору. Учасники освітнього процесу на ОП, у т.ч.
викладачі ПНУ, долучаються до академічної мобільності (навчання), що регламентується Положенням про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ. В цілому це дозволяє досягти
відповідності академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним результатам навчання й
підвищити якість викладання на ОП. Конкурсний відбір викладачів на заміщення вакантних посад не містить ознак
формального та дозволяє здійснювати якісний добір НПП відповідно до їхнього професіоналізму та потреб ОП. У
ЗВО існує постійно діюча Конкурсна комісія, діяльність якої регламентується Положенням про конкурсну комісію
для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів, що є
позитивною практикою. Має місце систематичне залучення до аудиторних занять за ОП представників
роботодавців. У ПНУ функціонує виважена та послідовна політика сприяння професійному розвитку, шляхом
стимулювання та мотивації (преміювання та матеріального заохочення) викладачів до підвищення майстерності та
рівня кваліфікації, у т.ч. проходження закордонного стажування.

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

Слабкі сторони, недоліки: наразі відсутня практика залучення науковців із зарубіжних ЗВО до викладання
дисциплін ОП; невисока активність НПП у наукових журналах, статті яких індексуються в міжнародних
наукометричних базах Scopus та Web of Science. Рекомендується підвищити активність НПП щодо проходження
закордонного стажування й щодо інтернаціоналізації наукових публікацій, а також залучення представників
зарубіжної наукової спільноти до викладання навчальних дисциплін. Крім того, доцільно розширити співпрацю з
роботодавцями (органами державного фінансового контролю, банківськими установами та фінансовими
організаціями), в частині створення умов для стажування та підвищення кваліфікації НПП, з метою
вдосконалення/набуття фахових компетентностей за профілем кафедри. ЗВО рекомендовано передбачити
можливість та продумати механізм подальшого залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять з
дисциплін ОП під час дії карантинних заходів, наприклад, шляхом застосування сервісів для проведення
відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Впровадження наданих рекомендацій сприятиме подальшому професійному
розвитку викладачів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Загалом кадровий склад, який забезпечує реалізацію ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», дозволяє
досягти визначених цілей та програмних результатів навчання на зазначеному рівні вищої освіти та відповідає
вимогам Критерію 6. Враховуючи сильні сторони ОП (дієвий конкурсний відбір, систематичне залучення до
аудиторних занять за ОП представників роботодавців, академічна мобільність, виважена та послідовна політика
сприяння професійному розвитку, ефективна система стимулювання та мотивації (преміювання та матеріального
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заохочення) викладачів до підвищення майстерності та кваліфікації) й зважаючи на виявлені слабкі сторони та
певні недоліки (наразі відсутня практика залучення науковців із зарубіжних ЗВО до викладання дисциплін ОП;
невисока активність НПП у наукових журналах, статті яких індексуються в міжнародних наукометричних базах
Scopus та Web of Science), можна дійти висновку, що останні не мають суттєвого впливу на кадровий потенціал за
даною ОП та можуть бути усунені в короткий термін.

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.

Експертною групою було встановлено, що фінансові та матеріально-технічні ресурси ЗВО, а також навчально-
методичне забезпечення ОП, дозволяють досягти визначених цілей та програмних результатів навчання. Так,
віртуальний огляд матеріально-технічної бази ОП дозволяє стверджувати про наявність всіх передумов для
забезпечення освітніх потреб здобувачів. У кафедри фінансів і кредиту, яка здійснює підготовку за зазначеною ОП,
наявний достатній аудиторний фонд (лекційні, комп’ютерні та мультимедійні аудиторії). Для підготовки здобувачів
використовується ряд ліцензійного ПЗ. Студенти мають доступ до системи дистанційного навчання Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua), репозитарію університету (http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua); бібліотечного фонду
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/); розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua/). У ЗВО діє Центр дуальної освіти
направлений на реалізацію Положення про дуальну освіту (https://cutt.ly/ygYyh5y) Підтверджено наявність та
застосування ПЗ «Unicheck» (https://cutt.ly/OfMqudZ (надано договір та звіти перевірки) в процедурах пов’язаних з
академічною доброчесністю. У ПНУ створено Навчально-науковий центр інформаційних технологій
(https://cutt.ly/RgvDiTb), який співпрацює з Інжиніринговою школою Noosphere (м. Дніпро)
(https://noosphereengineering.com/contact) що дозволяє долучати здобувачів вищої освіти до розробки та
впровадження стартапроектів. Для забезпечення безперервного навчання в умовах карантинних заходів широкого
застосування набула платформа відеоконференцзв’язку Zoom та месенджери, що дозволяє оптимізувати
комунікативне спілкування НПП зі здобувачами. У ЗВО наявний відкритий доступ для здобувачів до мережі
інтернет та Wi-Fi. Наявні гуртожитки, їдальні, спортивні та соціально-культурні приміщення. Для розширення
потенціалу здобувачів діє Центр дуальної освіти та Навчально-науковий центр інформаційних технологій, який
співпрацює з Інжиніринговою школою Noosphere. Під час роботи з фокус-групами НПП, адміністрації,
студентського самоуправління, здобувачів та випускників було встановлено факти врахування побажань студентів
щодо поліпшення матеріально-технічної бази ОП. Окремого опитування щодо задоволення матеріальною базою не
здійснювалось, проте зазначене питання моніторилось в рамках інших опитувань та прямого контакту здобувач –
представник ЗВО.

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

Під час роботи з фокус-групами було підтверджено наявність відкритого доступу до всієї необхідної інфраструктури
та інформаційних ресурсів. Серед них: розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua/); Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua); бібліотека та репозитарій університету (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/); нормативно-
правова база (https://cutt.ly/ugPPhXa). Також здобувачі, студентське самоврядування та НПП підтвердили
зрозумілий і безоплатний характер використання комп'ютерної техніки, інформаційних ресурсів, Wi-Fi, окремих
об'єктів інфраструктури тощо.

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.

Експертна група дійшла висновку, що Поліський національний університет створив для здобувачів освіти якісне і
безпечне освітнє середовище, яке поєднує можливості навчання та позанавчальної роботи, сформував корпоративну
систему цінностей та принципів взаємодії між учасниками освітнього процесу. Аудиторії та корпуси, в яких
відбувається підготовка здобувачів зазначеної ОП, відповідно до дистанційного огляду, задовольняє вимогам
техніки безпеки, включаючи протипожежну. Дистанційний огляд також дає підстави стверджувати, що норми,
встановлені до освітлення, теплового та температурного режимів в ЗВО дотримуються. Підтримка психологічної
безпеки відбувається за рахунок розгалуженої системи кураторства та започаткованої психологічної служби на базі
новоствореної кафедри психології.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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Під час роботи з фокус-групами НПП, здобувачів та випускників було підтверджено факти прямого контакту
здобувач-викладач, спрямованого на освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку.
Так здобувачі і випускники відмічають відкритість НПП, наявність можливостей комунікацій з ними як через
внутрішньо-університетські (платформа дистанційного навчання Moodle, електронні пошти, консультації) так і
через зовнішні канали зв’язку (Viber та Telegram групи). У ЗВО, зі слів здобувачів та НПП, функціонує система
наставників, яка передбачає закріплення викладача за студентами з метою вибудови окремої траєкторії наукового
та професійного зростання здобувачів.

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

Відповідно до наданої інформації (підтверджено фокус-групами здобувачів, студентського самоврядування,
адміністрацією) на зазначеній ОП особи з особливим освітніми потребами не навчаються. Заклад забезпечує всі
необхідні умови для людей з особливими потребами. Хоча, слід відмітити, що деякі корпуси не є достатньо
пристосованими для таких осіб, проте, це обумовлено архітектурою зазначених будівель та їх історичною
спадщиною. У ЗВО діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення (https://cutt.ly/mgTaR0k).

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.

Експертною групою під час роботи з фокус-групами студентів, студентського самоврядування, НПП та
адміністративним персоналом було отримано підтвердження існування чіткої процедури врегулювання
конфліктних ситуацій у разі їх виникнення. Зокрема, у Поліському національному університеті розроблено низку
положень: Про запобігання та врегулювання випадків пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього
процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/IgTshhl); Про уповноважену особу з питань
запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/ogTszaI); Наказ про призначення уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/4gTsciW). В університеті функціонує «Скринька довіри», на чому
акцентували увагу фокус-групи здобувачів та НПП. Робота з фокус-групами студентів, студентського
самоврядування, НПП та адміністративним персоналом засвідчила, що на зазначеній ОП та кафедрі конфліктних
ситуацій не відбувалось. Також представники студентського самоврядування та ЗВО не змогли пригадати та навести
приклади конфліктних ситуації та їх вирішення на рівні університету, а отже дієвість процедури вирішення
конфліктних ситуацій встановити неможливо.та з фокус-групами студентів, студентського самоврядування, НПП та
адміністративним персоналом засвідчила, що на зазначеній ОП конфліктних ситуацій не відбувалось.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Розгалужена система освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів,
що включає й психологічну підтримку. Відкритість НПП та наявність прямих комунікацій зі здобувачами,
функціонування «Скриньки довіри». Діє Центр дуальної освіти, створено Навчально-науковий центр
інформаційних технологій, який співпрацює з Інжиніринговою школою Noosphere.

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

Відсутність окремого опитування щодо задоволеності матеріально-технічною базою. В університеті чітко
регламентовані процедури запобігання та вирішення конфліктних ситуацій, проте здобувачі недостатньо якісно
розуміють окремі її елементи, а отже потрібно удосконалити систему ознайомлення здобувачів з нормативною базою
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП у більшості відповідає вимогам, що встановлюються до Критерія 7. Так у ЗВО налагоджена дієва система
супроводу здобувачів під час освітнього процесу, наявна корпоративна культура. Проте, рівень ознайомленості
студентів з останньою не дозволяє ефективно її використовувати.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У процесі акредитаційної експертизи встановлено, що у ЗВО функціонує загальноінституційна політика та чітко
визначена процедура внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що регламентується Положенням про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ygTuTiX), Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/ZfFmLkd), Положення про ННЦ (https://goo-
gl.su/Lv4AdY58), Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/2fFmOoR), які знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО. Дистанційні зустрічі з
менеджментом ЗВО, гарантом та адміністративним персоналом (у тому числі, під час спілкування з керівником
ННЦ Н. І. Степаненко) підтвердили дієвість та дотримання процедур розробки і затвердження ОП. Виявлено, що в
процесі реалізації ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» відбувається її моніторинг та щорічне оновлення
освітніх компонент й перегляд структури ОП, що обумовлено вимогами чинної нормативно-правової бази;
необхідністю забезпечення відповідності освітніх компонент ОП вимогам ринку праці, освітніх потреб здобувачів
вищої освіти та роботодавців, а також швидкоплинних умов часу.

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.

Встановлено, що відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (п.3)
(https://cutt.ly/ZfFmLkd), Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП у ЖНАЕУ (п.3.)
(https://cutt.ly/2fFmOoR), студенти долучені до здійснення моніторингу та перегляду ОП, отже має місце зворотній
зв'язок зі студентами, який здійснюється шляхом анкетування, опитування та інтерв’ювання. Опитування
проводиться анонімно через он-лайн платформи Google та доводиться до відома керівництва ЗВО, гаранта та НПП з
метою подальшого перегляду ОП. Представники студентського самоврядування (безпосередньо І. В. Демянчука –
голови студентської ради факультету обліку та фінансів та С. М. Давидчука – голови ради молодих вчених
університету) підтвердили, що до побажань та пропозицій студентів дослухаються та залучають їх до перегляду
освітніх компонент ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
(Протокол №7 засідання кафедри фінансів і кредиту від 20 лютого 2020 р. (Питання №1-2) та №9 засідання
кафедри фінансів і кредиту від 21.05.2020 р. (Питання №2-3), Витяг з протоколу № 11 Вченої ради ЖНАЕУ від
24.06.2020 р.). Під час роботи з фокус-групами студентів та студентського самоврядування підтверджено їхнє
залучення як стейкхолдерів до процесів перегляду ОП та оновлення освітніх компонент, виконання окремих
функцій, відповідних процедур та завдань щодо забезпечення якості освіти.

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

Експертною групою було проведено інтерв’ювання фокус-групи роботодавців, у складі 6 представників: О. В.
Гаращук – директор Житомирської філії ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», С. В. Савчук – керуюча філією АТ
«Укрексімбанк» у м. Житомирі, В. М. Трокоз – комерційний директор ПАТ «Житомирський маслозавод», І. М.
Поліщук – директор регіонального офісу СК «ПЗУ Україна»; О. М. Поліщук – директор Тетерівського дитячого
будинку-інтернату Житомирської обласної ради, Р. М. Біляк – заступник начальника Житомирського регіонального
управління АТ «СГ» «Ю.Бі.Ай-КООП», які постійно долучаються до перегляду ОП та інших процедур забезпечення
якості освіти. Експертну групу вразила зацікавленість роботодавців у залученні їх до процесу формування та
перегляду ОП. З’ясовано, що взаємодія між ПНУ та роботодавцями носить постійний та серйозний характер і їхні
пропозиції беруться до уваги. Зокрема, О. М. Поліщук та І. М. Поліщук було запропоновано перегляд освітніх
компонент за ОП з позиції посилення практичної складової, а саме вище вказані рекомендації були реалізовані
шляхом перенесення дисципліни «Страховий менеджмент» у цикл обов’язкової компоненти (протоколи № 7 від
20.02.2020 р. і № 9 від 21.05.2020 р.) та шляхом розширення вибіркової частини дисципліною «Вартісно-
орієнтоване управління фінансами суб’єктів господарювання». У якості доказової бази долучення роботодавців до
системного перегляду ОП можна навести: відгуки та рецензії роботодавців і представників інших ЗВО (завідувача
кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького університету управління та
права ім. Л. Юзькова, д.е.н., професора В. П. Синчака), протоколи засідання кафедри фінансів і кредиту, та іншої
інформації з веб-ресурсів університету (https://cutt.ly/Kf0Z7fk).
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

Проведення дистанційної зустрічі з НПП підтверджує, що викладачами кафедри (безпосередньо керівниками
кваліфікаційних робіт) ведеться збір та аналіз інформації щодо працевлаштування та траєкторії кар’єрного
зростання випускників ОП. Випускники ОП, а саме: С. М. Давидчук; З. С. Верховлюк; І. О. Похільченко; С. Г.
Гедрайтис; М. О. Оніщук; І. В. Лилик, під час інтерв’ювання підтвердили, що викладачі підтримують з ними
постійний інформаційний зв'язок та залучають їх до обговорення ОП та напрямів її удосконалення з урахуванням
їхнього практичного досвіду. Комунікація гаранта ОП та викладачів з випускниками здійснюється через ділові
зустрічі, консультації, спільні науково-практичні заходи, конференції (https://cutt.ly/Vf3sHXI), соціальні мережі
(Facebook, Viber, Instagram) (https://cutt.ly/ifN2BwR; https://cutt.ly/WfNNJ8x). Отримана інформація щодо
кар’єрного зростання випускників узагальнюється на рівні університету - ННЦ. Також на сайті університету
створено окрему сторінку, на якій висвітлюються професійні здобутки видатних випускників ЗВО
(http://znau.edu.ua/m-universitet/nashi-vipuskniki).У ЗВО розроблено Проєкт Положення про асоціацію випускників
Поліського національного університету (https://cutt.ly/4gHv63T). Метою створення цієї асоціації є формування
професійно-наукового простору для комунікації випускників з університетом.

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

Експертною групою встановлено, що внутрішня система забезпечення якості своєчасно та оперативно реагує на
виявлені в ОП недоліки, про що свідчать матеріали справи та що знайшло своє підтвердження у процесі проведення
зустрічей із зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами ОП. За цією ОП здійснюється моніторинг на рівні
випускової кафедри та на загальноуніверситетському рівні, а також є позитивна практика своєчасного перегляду
освітніх компонент й складових ОП. А саме, у 2020 році (Протокол №7 засідання кафедри фінансів і кредиту від 20
лютого 2020 р. та Протокол №9 засідання кафедри фінансів і кредиту від 21.05.2020 р.) здійснено оновлення ОП з
метою приведення її до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» (https://cutt.ly/WgYvBwD) в частині компетентностей та програмних результатів навчання, розширено
блок вибіркових дисциплін. На університетському рівні, як було підтверджено фокус-групами, сформовано
університетський каталог вибіркових дисциплін, що дозволяє розширити професійні компетентності здобувачів
вищої освіти. У ЗВО існує дієва система реагування на порушення академічної доброчесності, у тому числі, за цією
ОП. Безпосередньо О. В. Скидан – ректор Поліського національного університету підтвердив, що у випадку таких
порушень застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі оригінальності тексту кваліфікаційних та наукових робіт
здобувачів нижче 50% передбачається проведення процедури згідно Наказу ректора № 61 від 29.03.2019 р.
(https://goo-gl.su/gRVGCrJp), а саме: від 40% до 50% – незадовільна оригінальність, матеріал відправляється на
доопрацювання з подальшою обов’язковою повторною перевіркою; менше 40% – низька унікальність, матеріал до
розгляду не приймається. Серед викладачів цієї ОП випадків порушення академічної доброчесності не було
виявлено. У рамках ОП відбувається оперативне реагування на недоліки в освітній програмі та факти виявлення
порушень академічної доброчесності під час реалізації освітньої діяльності за цією ОП, які контролюються як з боку
адміністрації, так і з боку гаранта та НПП.

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 ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
проводиться вперше, тому зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій відсутні. Втім,
під час роботи з фокус-групами здобувачів, НПП, роботодавців, менеджменту університету встановлено, що в ЗВО
регулярно відбувається перегляд ОП (щорічно на початку нового навчального року) та враховуються рекомендації
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, а дана ОП формувалася з врахуванням досвіду провідних українських ЗВО та
зарубіжних практик формування ОП у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ЕГ відмітила, що ЗВО
враховано окремі рекомендації, надані за попередніми акредитаціями. Позитивною практикою є оприлюднення ОП
та її освітніх компонент, яка знаходиться у відкритому доступі на офіційному вебсайті ЗВО (https://cutt.ly/pgTeCgx).
Варто також відмітити, що у ПНУ проводиться анкетування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, збирання
рекомендацій, які надсилаються на адресу ЗВО чи на корпоративний e-mail: znau_dilovod@i.ua.

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

Під час зустрічей з такими фокус-групами як менеджмент ЗВО, адміністративний персонал, НПП, допоміжний
персонал відчувалася сформована на високому рівні культура якості в академічній спільноті та лідерство, які
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сприяють розвитку цієї ОП та освітньої діяльності за цією програмою. Усі учасники освітнього процесу розуміють
цінності та необхідність підвищення культури якості освіти та залучені до процесу внутрішнього забезпечення якості
ОП на кожному з її етапів (формування, затвердження, перегляд). ЕГ було встановлено, що у ЗВО має місце дієва
консультаційна та психологічна підтримка здобувачів і викладачів у т.ч. за ОП (проводиться анкетування). Це
підтвердили фокус-групи студентів та НПП, а представник психологічної служби Журавльова Л. П. (д. психол. н.,
професор) надала під час інтерв’ювання ЕГ доступ до внутрішнього ресурсу ЗВО на якому було розміщено анкету
для оцінювання морально-психологічного стану респондентів. Встановлено, що до оновлення ОП «Фінанси,
банківська справа та страхування» активно долучаються зовнішні та внутрішні стейкхолдери, професіонали-
практики, висококваліфіковані українські фахівці у сфері фінансів, банківської справи та страхування. В цілому,
можна стверджувати, що академічна спільнота ЗВО відчуває спільну відповідальність за підвищення якості освіти, в
т.ч. за цією ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В Поліському національному університеті є дієва система забезпечення якості освіти, де здобувачі, роботодавці та
випускники виступають партнерами. Зокрема у ЗВО постійно здійснюється моніторинг якості освітнього процесу за
ОП та оперативне реагування на виявлені недоліки в процесі її реалізації. Існує дієва система реагування на
порушення академічної доброчесності; здійснюється анонімне анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості
освітнього процесу; реалізується процедура систематичного перегляду та оновлення ОП, яка знаходиться у
відкритому доступі на офіційному вебсайті ЗВО, та її освітніх компонент, із врахуванням досвіду провідних
українських та зарубіжних ЗВО, рекомендацій стейкхолдерів, потреб ринку праці, вимог чинного законодавства;
здійснюється консультаційна та психологічна підтримка здобувачів і викладачів. Для набуття додаткових
компетентностей за ОП в ЗВО сформовано каталог вибіркових дисциплін, що є позитивною практикою. На кафедрі
фінансів та кредиту відбувається відстеження кар’єрного шляху та траєкторій зростання випускників. Розроблено
Проєкт Положення про Асоціацію випускників Поліського національного університету. В цілому, у ЗВО
здійснюється постійне оновлення наказів і положень, які регламентують освітній процес, з урахуванням вимог
Національного агентства із забезпечення якості освіти, кращих вітчизняних та зарубіжних практик, пропозицій
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. В ЗВО відчувається сформована культура якості в академічній спільноті та
лідерство, які сприяють розвитку цієї ОП.

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

До слабких сторін належить те, що хоча у ЗВО за цією ОП й відбувається анкетування (опитування) здобувачів, втім
узагальнені результати не оприлюднюються на сайті ЗВО/факультету обліку та фінансів/кафедри фінансів і кредиту.
Це ж стосується і рецензій стейкхолдерів на ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» для другого
магістерського рівня вищої освіти. ЕГ рекомендує здійснювати таке оприлюднення, а також запровадити на кафедрі
фінансів і кредиту фіксацію пропозицій внутрішніх, зовнішніх стейкхолдерів щодо перегляду й оновлення освітніх
компонент та структури ОП окремим протоколом. Водночас рекомендується продовжити практику залучення
потенційних роботодавців до освітнього процесу, зокрема для проведення гостьових та проблемних лекцій, що
дозволить як здобувачам ОП так і НПП краще відстежувати сучасні тенденції у фінансовій сфері, банківському та
страховому бізнесі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Загалом ОП відповідає критерію 8. ЕГ дійшла такого висновку враховуючи сильні сторони ОП: наявна дієва система
внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема дієвість процедури перегляду та оновлення ОП, що підтверджено
оновленням ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» у червні 2020 р., при цьому було враховано
рекомендації та пропозиції, надані здобувачами вищої освіти, роботодавцями, випускниками та представниками
наукової спільноти інших ЗВО; при формуванні освітніх компонент та обґрунтуванні доцільності їх включення до
ОП було враховано не лише пропозиції зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів, а й зарубіжний досвід підготовки
фахівців у сфері фінансів, зокрема Академії фінансів і бізнесу «VISTULA» (м. Варшава, Польща); для підвищення
якості освіти в ЗВО проводиться постійне опитування здобувачів вищої освіти шляхом анкетування, узагальнені
результати якого доводяться до відома гаранта, декана/ректора та є підставою для оновлення й перегляду освітніх
компонент/ОП; проводиться постійна робота по формуванню каталогу вибіркових дисциплін шляхом його
щорічного доповнення; здійснюється системний збір інформації та відстеження кар’єрного шляху й траєкторій
зростання випускників; заплановано створення Асоціації випускників Поліського національного університету;
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наявність сформованої культури якості в академічній спільноті та лідерства. Виявлені у ході дистанційної
експертизи слабкі сторони ОП (відсутність на офіційному сайті ЗВО/факультету обліку та фінансів/кафедри
фінансів і кредиту узагальнених результатів анкетування (опитування) здобувачів та рецензій стейкхолдерів на ОП)
не є суттєвими та можуть бути усунені в короткий термін. ЕГ дійшла такого висновку враховуючи позитивну
практику роботи ЗВО над усуненням недоліків, зроблених під час попередніх акредитацій. Рекомендації ЕГ
дозволять підвищити якість вищої освіти у ЗВО.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Вебсайт ЗВО містить інформацію щодо нормативно-правової бази (https://cutt.ly/ugPPhXa). На окремому сайті
наявний розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua ). Навчально-методичні матеріали представлені через систему
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua) та репозитарій університету (http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua). Експертною
групою було встановлено послідовність дотримання більшості правил і процедур, що регулюють права та обов‘язки
всіх учасників освітнього процесу.

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 офіційному веб-сайті розміщено Проєкт ОП – Університет/Публічна інформація/Громадське обговорення
(https://cutt.ly/ugPPhXa), а також вказано спосіб подання пропозицій та зауважень (за адресою ЗВО чи на
корпоративний e-mail: znau_dilovod@i.ua). Процедура моніторингу та перегляду ОП регламентується окремим
положенням (https://cutt.ly/dgT0Qu6). На підтвердження процедури обговорення ОП експертам було надано: 1)
Протокол №7 засідання кафедри фінансів і кредиту від 20 лютого 2020 р. (Питання №1-2); 2) Протокол №9
засідання кафедри фінансів і кредиту від 21 травня 2020 р. (Питання №2-3); 3) Протокол №9 засідання Вченої ради
факультету обліку та фінансів від 21 травня 2020 р. (Питання 3); 4) Витяг з протоколу Вченої ради ЖНАЕУ від
24.06.2020. Фокус-групами студентів, студентського самоврядування та роботодавців підтверджено прийняття
участі в процедурі обговорення ОП, перегляду та оновлення освітніх компонент, надання пропозицій та
рекомендацій.

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.

Затверджена версія ОП розміщена на сторінці кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
fincredit; https://cutt.ly/pgTeCgx). Більш детально з освітніми компонентами ОП можливо ознайомитись через
систему Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). Відповідно до роботи з фокус-групами студентами було підтверджено їх
задоволеність як освітнім процесом так і матеріально-технічною базою ОП. Фокус-групи випускників та
роботодавців зазначили значний потенціал НПП зазначеної освітньої програми та підкреслили уважність ЗВО до
врахування їх побажань при перегляді ОП. Отримана експертною групою інформація дозволила дійти висновку,
університет своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про ОП,
силабуси та робочі програми усіх освітніх компонентів в обсязі, достатньому для інформування внутрішніх та
зовнішніх стейкхолдерів. Відповідно до роботи з фокус-групами студентами було підтверджено їх задоволеність як
освітнім процесом так і матеріально-технічною базою ОП. Фокус-групи випускників та роботодавців зазначили
значний потенціал НПП зазначеної освітньої програми та підкреслили уважність ЗВО до врахування їх побажань
при перегляді ОП. Отримана експертною групою інформація дозволила дійти висновку, університет своєчасно
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про ОП, силабуси та робочі програми
усіх освітніх компонентів в обсязі, достатньому для інформування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

У відкритому доступі на веб-сайті розміщено нормативно-правова база. Всі освітні програми та їх освітні
компоненти проходять процедуру громадського обговорення.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Сторінки кафедри та факультету потребують переосмислення підходу до їх інформаційної наповненості, що
обумовлено значним потенціалом та недостатнім його висвітленням (наприклад висвітлення подій безпосередньо
на сторінці кафедри).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП задовольняє вимоги, що встановлюютьcя до Критерію 9. ЗВО є досить відкритим та розміщує більшість
інформації у відкритому доступі. Проте, логічна структура сайту дещо ускладнює процеси пошуку. Визначені слабкі
сторони ОП не є суттєвими та можуть бути усунені в короткий термін.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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
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здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Вовк Вікторія Яківна

Члени експертної групи

Слатвінська Марина Олександрівна

Решетняк Ярослав В`ячеславович
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