
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23832 Екологія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 101 Екологія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23832

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

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 Іванців Василь Володимирович, Волошин Олексій Григорович,
Павличенко Артем Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 08.10.2020 р. – 10.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%97%D0%B2%D1
%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D
0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93%20%D0%95%D0%B
A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма (ОП) «Екологія» відповідає критеріям акредитації. ОП є актуальною і збалансованою в контексті
тенденцій розвитку спеціальності, галузевого та регіонального контексту, тенденцій ринку праці, а також враховує
інтереси стейкхолдерів. Освітній процес відбувається у повному обсязі відповідно до законодавства про вищу освіту.
ОП узгоджується з місією та стратегією ЗВО. Врахована можливість формування індивідуальних траєкторій
навчання здобувачів освіти, зокрема через процедури вибору дисциплін. Для осіб з особливими освітніми потребами
створюються відповідні умови навчання. ЗВО акцентує увагу на поєднанні навчання і досліджень. ЗВО активно
запроваджує дуальну освіту, новітні прогресивні технології навчання та дієві механізми запобігання академічній
недоброчесності. Кадрове, матеріально-технічне й інформаційне забезпечення ОП цілком відповідає сучасним
вимогам. Академічна та професійна кваліфікація викладацького складу в цілому відповідає вимогам; викладачі є
активними та мотивованими до професійного розвитку. ОП повністю відповідає чинним критеріям акредитації, а
виявлені слабкі сторони не носять системного характеру. Експертна група дійшла висновку, що ОП загалом
відповідає наступним критеріям: проектування та цілі ОП, структура і зміст освітньої програми, доступ до ОП та
визнання результатів навчання, навчання і викладання за ОП, контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої
освіти та академічна мобільність, людські ресурси, освітнє середовище та матеріальні ресурси, внутрішнє
забезпечення якості освітньої програми та прозорість і публічність. Означені складові освітнього процесу за ОП
мають резерви для удосконалення. На нашу думку, Університет в цілому здатний забезпечити сталість у реалізації
ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими; щорічно оновлюються і вчасно оприлюднюються
на веб-сайті закладу вищої освіти. 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. Цілі ОП розкривають її суть і підтверджують унікальність. Форми контрольних
заходів і 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, завчасно доводяться до студентів та оприлюднюються заздалегідь. Форми атестації здобувачів вищої освіти
відповідають вимогам стандарту вищої освіти. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів,
що є доступними для всіх учасників освітнього процесу; вони 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. ЗВО має гарні практики з широкого застосування антиплагіатних програм «Unicheck» та
StrikePlagiarism» для перевірки текстів наукових і кваліфікаційних робіт студентів, а також наукових публікацій та
дисертацій НПП; популяризації та роз’яснення академічного письма та доброчесності; преміювання співробітників,
які опублікували статті у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus),
отримали патенти на винаходи тощо. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої
освіти і дозволяє задовольнити їхні наукові потреби й інтереси.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендується: під час перегляду та оновлення ОП усунути технічну помилку, а також врахувати зміни, що
відбулися під час затвердження Кабінетом Міністрів України 25 червня 2020 року нової редакції Національної
рамки кваліфікацій; відмовитись від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін за блоками, оскільки деякі пари
вибіркових дисциплін можна вважати нерівнозначними між собою; вибіркові дисципліни, що відображають
потреби стейкхолдерів включати в загально-університетський перелік; додати освітні компоненти вивчення яких
сприятиме підвищенню міжнародної мобільності здобувачів вищої освіти, а також рівню володіння іноземними
мовами; продовжити практику набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills); проведення
контрольних заходів з використанням автоматизованих засобів контролю та тестування; вчасно оновлювати освітні
компоненти відповідно до сучасних потреб природоохоронної галузі; сприяти апробації та опублікуванню
результатів наукових досліджень магістрантів; проведення систематичного опитування здобувачів вищої освіти з
метою з’ясування рівня об’єктивності оцінювання та попередження конфліктних ситуацій, а також розподілу
аудиторної та самостійної роботи; аналізувати випадки наявності плагіату під час проведення перевірки
кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, а також наукових праць та навчально-методичних розробок НПП та
вживати відповідні управлінські рішення; активізувати роботу з інформування здобувачів вищої освіти щодо
можливостей проходження закордонних практик, стажувань, дуальної та неформальної освіти; розміщувати
інформацію про ОК не лише на сайті кафедри загальної екології, а і на сайті Університету; продовжити
популяризацію академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу; сприяти залученню
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роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців в галузі екології до проведення аудиторних занять за ОП;
продовжити формування системи професійного розвитку викладачів через програми підвищення кваліфікації як в
національних, так і у закордонних науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, природоохоронних
організаціях; продовжити роботу з покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторій випускової
кафедри; продовжити роботи зі створення технічних умов для реалізації прав на освіту особам з особливими
освітніми потребами; приділяти увагу публічному розміщенню інформації щодо наданих пропозицій із
удосконалення ОП від роботодавців та студентів, а також надання стейколдерам інформації про врахування в ОП
наданих ними пропозицій та зауважень; прискорити оновлення нормативних документів ПНУ та їх оприлюднення
на сайті Університету; продовжити інформування учасників освітнього процесу про особливості функціонування в
університеті системи управління якістю вищої освіти.

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.

Метою освітньо-професійної програми «Екологія» (далі ОП) є підготовка кваліфікованих і професійних фахівців в
сфері екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування, здатних вирішувати
комплексні задачі і екологічні проблеми агропромислового комплексу на локальному, національному та
міжнародному рівнях. Цілями навчання за ОП є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та
навичок для застосування у професійній діяльності наукових розробок та інновацій для захисту та охорони
навколишнього середовища. Цілі ОП сформульовані чітко та повною мірою відповідають місії, стратегічним
напрямам і головним задачам діяльності Поліського національного університету (Житомирського національного
агроекологічного університету) (далі ПНУ), що визначені «Стратегією розвитку Житомирського національного
агроекологічного університету» (https://bitly.su/HrwoD2S), та місії, що полягає у підготовці професіоналів, які
вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку діяльність і забезпечувати позитивні
зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави. Фокусом освітньої програми є акцент на агропромисловий
сектор, що дозволяє відрізнити її від інших аналогічних програм та сприяє реалізації закладом його унікальної місії
та стратегії. Відповідність цілей ОП місії та стратегії ПНУ, його стратегічним цілям підтверджено під час
ознайомлення з наданими матеріалами, а також онлайн зустрічі з керівництвом університету, яке відзначило
неможливість реалізації місії та головних задач закладу без розуміння потреб охорони і забезпечення сталого
розвитку економіки та суспільства. Зважаючи на позицію університету та ураховуючи результати зустрічі з
потенційними роботодавцями, експертною групою підтверджено унікальність і затребуваність поданої на
акредитацію ОП. Учасники освітнього процесу мають доступ до «Стратегії розвитку Житомирського національного
агроекологічного університету», затвердженої рішенням Вченої ради ЖНАЕУ протоколом №7 від 30 березня 2016
р., що розміщена на сайті університету (https://bitly.su/HrwoD2S) та ОП затвердженої рішенням Вченої ради
ЖНАЕУ протоколом №11 від 24.06.2020 р. (https://bitly.su/IBknl6a).

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

Процеси залучення широкого кола стейкхолдерів (здобувачів освіти, роботодавців, представників академічної
спільноти) до формулювання цілей і програмних результатів навчання (ПРН) за ОП достатньо повно відображено у
відповідних договорах/угодах про співпрацю. Факти залучення стейкхолдерів підтверджено в процесі онлайн
зустрічі з представниками роботодавців і здобувачів освіти, які навчаються на ОП. Виявлення потреб стейкхолдерів
та внесення ними пропозицій відбувалося шляхом участі у засіданнях кафедри загальної екології, обговорення
проблемних питань під час зборів робочих груп, на яких вони вносили свої конкретні пропозиції з обґрунтуванням
напрямів покращення освітнього процесу. Прикладами залучення стейкхолдерів до формування/перегляду ОП є: 1.
Пропозицію випускниці ОП Кравчук Т.В., директорки Ботанічного саду ЖНАЕУ стосовно формування навичок з
охороні біорізноманіття враховано в дисципліні «Адаптивне біорізноманіття». 2. Пропозицію студентки Пендюр Т.
стосовно формування навичок написання наукових статей враховано в дисциплінах «Методологія та організація
наукових досліджень» та «Інтелектуальна власність, патентознавство, авторське право». 3. Пропозицію завідувача
лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції Житомирської філії державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України» Ковальова С.П. стосовно опанування методиками та прийомами проведення
екологічних досліджень враховано в дисциплінах «Екологія ґрунту та охорона земель», «Моніторинг та експертна
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оцінка земель», «Екологічний контроль земельних ресурсів», «Методика оцінки якості довкілля». Врахування
внесених пропозиції підтверджено під час спілкування з усіма учасниками освітнього процесу та ознайомлення з
протоколами відповідних нарад (надані ПНУ на google-диску). Факти участі роботодавців, які вважають університет
власним стратегічним партнером, у процедурі визначення та корегування цілей ОП, реалізації встановлених ПРН
відображено на сайті університету, де розміщено проект ОП (https://bitly.su/JRmWC). Інтереси роботодавців і
здобувачів освіти враховані в орієнтації ОП на формування дослідницьких та професійних компетентностей
майбутніх фахівців у сфері екології та охорони довкілля. При цьому важливий акцент зроблено саме на доцільності
реалізації ОП, з огляду на необхідність застосування наукових підходів у розв’язанні комплексних задач у сфері
екології та охорони навколишнього середовища на підприємствах різних галузей економіки. Інтереси академічної
спільноти враховані шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних педагогічних форм і методів
навчання, а також популяризації принципів академічної свободи та академічної доброчесності. Для подальшого
удосконалення ОП та врахування інтересів й пропозицій стейкхолдерів під час формулювання мети та програмних
результатів ОП створено робочі групи, до складу яких увійшли науково-педагогічні працівники (НПП) університету,
роботодавці, здобувачі вищої освіти.

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.

Аналіз звіту про самооцінювання, контенту ОП, результатів опитування стейкхолдерів під час інтерв'ювання
дозволив встановити, що основними об'єктами управління, за якими студенти набувають компетенції, є об'єкти
агропромислового комплексу, який потужно розвивається в Україні та зокрема Житомирській області і відповідно
має низку проблем екологічного характеру. Тому підготовка фахівців за ОП має важливе значення для
агропромислового комплексу регіону та країни в цілому. Цілі та програмні результати навчання ОП передбачають
врахування сучасних питань зайнятості населення та характеристики потенціалу органічного землеробства під час
формування нових робочих місць, що сьогодні є важливим для покрашення стану навколишнього середовища в
умовах постійно зростаючого рівня техногенного навантаження. Важливими характеристиками сучасних
виробничих технологій є те що вони мають здійснюватись ресурсозберігаючим шляхом та повинні бути екологічно
безпечними. Формування вищезгаданих компетенцій передбачено в даній ОП. Університет взаємодіє з
роботодавцями та проводить з ними консультації щодо змісту освіти (зміст освітніх компонентів, практичної
складової, виробничих практик тощо). Галузевий контекст та особливості ринку праці також ураховано науково-
практичними зв’язками науковців і представників роботодавців різних природоохоронних установ та організацій, а
саме Державної екологічної інспекції Поліського округу, Житомирської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», ТОВ «Екозахист України», Головного управління Держпродспоживслужби у Житомирській
області та ін. Врахування досвіду аналогічних програм Національного університету біоресурсів і
природокористування України, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Сумського
національного аграрного університету дозволило сформувати збалансовану схему освітніх компонент ОП, що
враховує особливості загальної, професійної та практичної підготовки екологів для агропромислового комплексу.
Результати стажування співробітників у Cuiavian University in Wloclawek (Куявському університеті у Влоцлавеку,
Республіка Польща) та Шартрському ліцеї (м. Шартре, Франція) дозволили впровадити у освітній процес вибіркову
дисципліну «Екологічне проектування». З метою корекції методів навчання та викладання проводяться анкетування
студентів. В результаті опрацювання відомостей про самооцінювання, а також проведення онлайн зустрічей, було
встановлено, що під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку
праці, галузевий та регіональний контекст, а також досвід аналогічних українських та іноземних освітніх програм.

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.

ОП містить загальні й фахові компетентності, що визначають специфіку підготовки магістрів за спеціальністю 101
«Екологія», та програмні результати навчання, які визначають те, що здобувач освіти повинен знати, розуміти та
бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Акценти ОП зроблені на формуванні
компетентностей професійного спрямування, необхідних для оцінки ступеня екологічної небезпеки
агропромислових комплексів, розробки напрямів забезпечення екологічної безпеки регіону, подолання його
наявних екологічних проблем, в тому числі і надмірного радіоактивного забруднення територій. Форма атестації
здобувачів освіти відповідає вимогам чинного стандарту. У контексті аналізу ОП встановлено відповідність
заявлених ПРН методам, формам організації навчального процесу та змісту освітніх компонентів як нормативної,
так і варіативної її складової. ОП забезпечує формування професійних компетентностей та результатів навчання для
ефективного вирішення складних задач і проблем у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення
досліджень та здійснення інновацій, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов та вимог.
Нормативна частина підготовки магістрів за даною ОП відповідає затвердженому стандарту, а також дескрипторам
8 рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК). Реалізація блоків вибіркової частини навчального плану
(вибіркового змісту підготовки за ОП) дозволяє досягати ПРН, що різняться як за змістом і сутністю, так і за рівнем
масштабності, проте усі результати відповідають цілям ОП. Слід відмітити, що вибіркова компонента може бути
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зміненою в процесі реалізації самого вибору і тому виникає питання щодо можливості досягнення передбачених в
ОП ПРН за дисциплінами з шести вибіркових блоків. Під час наступного оновлення та перегляду ОП
рекомендується враховувати той факт, що ПРН передбачені СВО, мають бути реалізовані завдяки нормативній
частині (обов’язковим компонентам) навчального плану підготовки фахівців; звернути увагу на зміни, що відбулися
під час затвердження Кабінетом Міністрів України 25 червня 2020 року нової редакції Національної рамки
кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі розкривають суть ОП і підтверджують її унікальність. Програму сформовано із залученням здобувачів освіти,
представників НПП, роботодавців з державних та приватних установ в галузі екології, з урахуванням академічного
досвіду інших ЗВО. Залучення стейкхолдерів до процесів формування мети, цілей ОП та її удосконалення має
системний характер. Програмні РН відповідають вимогам затвердженого стандарту. Університет має ресурси,
достатні для досягнення цілей ОП. До реалізації ОП залучені кваліфіковані та вмотивовані покращувати якість
освіти науково-педагогічні працівники.

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

Рекомендовано під час наступного оновлення та перегляду ОП: враховувати той факт, що ПРН передбачені СВО,
мають бути реалізовані завдяки нормативній частині (обов’язковим компонентам) навчального плану підготовки
фахівців; внести зміни, що відбулися під час затвердження Кабінетом Міністрів України 25 червня 2020 року нової
редакції Національної рамки кваліфікацій. ПРН, що включають потреби стейкхолдерів, доцільно подавати у вигляді
переліку професійно-орієнтованих освітніх компонентів для вибору здобувачами освіти.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Є певні недоліки, що є несуттєвими. Запланована траєкторія вдосконалення є досяжною та адекватною. Зважаючи
на сильні та слабкі сторони, позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП «Екологія»
відповідає рівню В за Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОП за спеціальністю 101 «Екологія» відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту»,
а також Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти і
становить 90 кредитів ЄКТС.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОП є структурованою в контексті загального часу навчання за семестрами, поділена на змістовні блоки циклів
загальної та професійної підготовки, а також передбачає час на практичну підготовку та підсумкову атестацію
(https://bitly.su/IBknl6a). ОК, включені до освітньої програми, передбачають досягнення заявлених цілей та ПРН.
ОП сфокусована на поєднанні теоретичних знань та практичної підготовки у навчально-наукових підрозділах
університету та кафедри загальної екології. ОП забезпечує формування кваліфікованих фахівців зі спеціальності та
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визначає загальні і фахові компетентності, а також програмні результати навчання в процесі вивчення дисциплін
загального та професійного циклів. Нормативна частина складає 53 (70%) кредити ЄКТС, варіативна – 27 (30%)
відповідно. На вибір запропоновано шість блоків дисциплін загальним обсягом 27 кр. ЄКТС. Кожен блок передбачає
можливість вибору однієї з двох фіксованих дисциплін або третьої дисципліни з каталогу університету. Освітні
компоненти взаємопов’язані чіткою логічною структурою, що відображено в ОП у підрозділі 3.3. «Структурно-
логічна схема …». Кожен ПРН охоплений змістом програми. Окремо сформульовані ПРН як нормативної складової
ОП (відповідно до СВО), так і вибіркової частини, що в цілому відображають вимоги стейкхолдерів з числа
роботодавців. Проведений аналіз навчальних планів 2019-2020 років, дозволив підтвердити актуальність
інформації щодо змісту навчання фахівців за даною ОП відповідно до відомостей про самооцінювання. Факт
наявності усіх освітніх компонентів у індивідуальних планах студентів у формі та обсязі відповідно до ОП –
підтверджено. Аналіз інформаційних пакетів ОК дав можливість ЕГ зробити висновок, що ОК, включені до ОП,
складають логічну взаємопов’язану систему; кожний ПРН у повній мірі охоплений змістом ОП; вибір та
послідовність вивчення обов’язкових ОК ОП є обґрунтованими і дозволяють досягти всіх заявлених цілей та ПРН за
ОП. ЕГ переконалась, що силабуси та робочі програми розміщенні як на сайті випускової кафедри, так і на
дистанційній платформі Moodle. Внутрішні та зовнішні стейкхолдери під час інтерв’ювання надали позитивні
відповіді щодо відповідності переліку ОК сучасним вимогам, логічності їх викладання, задоволеності контентом ОП
тощо. Слід відмітити, що в ОП є технічна помилка – відсутня компетентність К08. Зміст ОП розроблено з
урахуванням СВО за спеціальністю 101 «Екологія» за другим «магістерським» рівнем вищої освіти. Рекомендується
усунути технічну помилку в ОП; вибіркові дисципліни, що відображають потреби стейкхолдерів включати в
загально-університетський перелік; додати освітні компоненти вивчення яких сприятиме підвищенню міжнародної
мобільності здобувачів вищої освіти, а також рівню володіння іноземними мовами. Для ознайомлення потенційних
вступників з інших закладів вищої освіти про особливості ОП розміщувати інформацію про ОК, силабуси тощо не
лише на сайті кафедри загальної екології, а і на сайті університету.

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

На підставі аналізу змісту ОП, в тому числі визначених компетентностей і ПРН, переліку ОК та їх відповідності ПРН
і компетентностям, а також за результатами інтерв’ювання внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, ЕГ встановила,
що зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 101 «Екологія» та
дозволяє здобувачам вищої освіти набути компетентності та досягти результатів навчання у відповідності зі
стандартом. Теоретичний зміст ОП спрямовано на опанування концепцій та принципів природничих наук, сучасної
екології та стратегії сталого розвитку природи і суспільства для формування відповідних навичок з використання у
професійній діяльності відповідних природоохоронних заходів та технологій. Вивчення дисциплін «Методологія та
організація наукових досліджень» та «Стратегія сталого розвитку» забезпечує здатність осіб, які здобули ступінь
магістра за ОП «Екологія», розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони довкілля та
збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності, що передбачає проведення
досліджень та здійснення інновацій, а також характеризуються комплексністю вирішення сучасних екологічних
проблем агропромислового виробництва. Освітні компоненти «Філософія та методологія науки», «Інтелектуальна
власність, патентознавство та авторське право», «Фахова іноземна мова (рівень В2)» спрямовані на набуття
загальних компетентностей та трансверсальннх навичок. Вивчення дисциплін «Методика оцінки якості довкілля»,
«Екологічна раціоналізація сучасних технологій», «Оцінка впливу сільськогосподарського виробництва на
довкілля» забезпечують формування методологічних основ, методів, методик, підходів та інструментальних засобів
вирішення сучасних задач екології, охорони довкілля та екологічної безпеки як на локальному, так і на галузевому
рівнях. Вивчення дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» направлене на набуття уміння проводити
ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих
дій щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах господарювання, а також усвідомлення
нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці для
магістра еколога. Аналіз ОК, компетентностей та ПРН показав, що всі нормативні ОК відповідають спеціальності 101
«Екологія». Під час інтерв’ювання роботодавців ЕГ отримала позитивні відгуки щодо змісту ОП.

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

У ЗВО в цілому реалізовано право вільного вибору ОК для здобувачів освіти. Вибір ОК в ПНУ регламентовано
«Положенням про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf), а їх вивчення
регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (https://bitly.su/2RVICAWL). Вибір
навчальних дисциплін здійснюється здобувачами освіти у межах, передбачених ОП, та в обсязі, що становить 27 кр.
ЄКТС (30% від загальної кількості кредитів за ОП). В основі системи вибіркових дисциплін лежить індивідуальний
вибір кожного здобувача вищої освіти. Здобувачам вищої освіти надається можливість вибору дисциплін з шести
блоків, з них три вивчається у другому та три у третьому семестрах. Кожен блок передбачає вибір однієї з двох
фіксованих дисциплін або третьої дисципліни з каталогу університету. Опитування студентів підтвердило, що
дисципліни є вибірковими з точки зору здобувачів вищої освіти. За результатами інтерв’ю, процедури вибору
дисциплін є зрозумілими для здобувачів освіти (про них можна дізнатися з офіційного сайту ЗВО, в деканаті та на
кафедрі) та включають інформування студентів про перелік та зміст вибіркових дисциплін, запис на дисципліни та
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етап корекції. Навчальні плани передбачають відповідне навчальне навантаження для вибіркових дисциплін.
Вибіркові компоненти освітньої програми складаються з циклів професійної та загальної підготовки. Інформація
про формування індивідуальної освітньої траєкторії відображена в індивідуальних планах здобувачів освіти.
Експертній групі були надані для ознайомлення заяви здобувачів освіти про включення до програм навчання
вибіркових дисциплін. Для надання можливості реалізації права студентів на вибір як окремих освітніх компонентів,
так і блоків професійно-орієнтованих дисциплін рекомендується переглянути модель вибору та перейти до
формування загального переліку вибіркових дисциплін.

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

ОП та навчальним планом передбачено практичну підготовку, що є невід’ємною та обов’язковою складовою
підготовки фахівців вищої освіти. Проведення практичної підготовки здобувачів освіти регламентують «Положення
про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ» (https://bitly.su/2RVICAWL), «Положення про організацію та
проведення практики студентів Житомирського національного агроекологічного університету»
(https://bitly.su/BwtcmNvl), а також Положення «Про проходження закордонної практики студентами ЖНАЕУ»
(наказ ректора від 20.06.2019 р. №121) (https://bitly.su/jLLqo). ОП та навчальний план передбачають проходження
науково-виробничої практики загальним обсягом 4 кредити ЄКТС та тривалістю 4 тижні, а також переддипломної
практики загальним обсягом 2 кредити ЄКТС та тривалістю 2 тижні. Зміст практики формується в результаті
співпраці з роботодавцями. Цілі і завдання практичної підготовки формуються, виходячи з вимог СВО та потреб
стейкхолдерів. По закінченню практичної підготовки від організацій та установ надходять відгуки та
характеристики, в яких оцінюється робота студентів. В результаті проведених зустрічей зі стейкхолдерами
встановлено, що процедура проходження практики забезпечена методичними рекомендаціями і є зрозумілою для
здобувачів освіти та роботодавців. Студенти мають можливість проходження практик як в структурних підрозділах
університету (ботанічний сад, вимірювальна лабораторія), так і на промислових та аграрних підприємствах і
установах, а саме: «АТ «Житомирський маслозавод» - компанія «Рудь», ТОВ «Житомирський картонний комбінат»,
завод «Eurogold Industries Ltd», ПП «ГАЛЕКС-АГРО», ДЕІ Поліського округу, КП «Житомирводоканал»,
Управління ДСНС України у Житомирській області, а також інших закладах освіти згідно з укладеними договорами.
Крім того, університет надає можливості для проходження практик та стажувань за фахом закордоном. Інформація
щодо можливостей проходження закордонних практик висвітлена на вебсайті університету
(http://znau.edu.ua/zakordonna-praktyka). Зібрані під час проходження практик матеріали та здобуті професійні
навички дають можливість здобути компетентності, необхідні для написання кваліфікаційної роботи та подальшої
професійної діяльності за фахом. Факти проходження практик закордоном відсутні, тому рекомендується
активізувати роботу з ознайомлення здобувачів вищої освіти щодо можливостей проходження закордонних практик
та стажувань.

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

У відомостях про самооцінювання вказано, що соціальні навички (soft skills) за ОП формуються в результаті
вивчення дисциплін, що формують компетентності (К01–К07) і забезпечують програмні результати навчання
(ПР01–ПР07). Зокрема, освітні компоненти, які сприяють формуванню соціальних навичок (soft skills): здатність
вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань (К01); здатність приймати обґрунтовані
рішення (К02); здатність генерувати нові ідеї (креативність) (К03); здатність розробляти та управляти проектами
(К04); здатність спілкуватися іноземною мовою (К05); здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети
(К07). В результаті вивчення дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», «Філософія та
методологія науки», «Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право», «Фахова іноземна мова (рівень
В2)», «Методика оцінки якості довкілля» у студентів формуються соціальні, комунікаційні, загальнокультурні,
громадянські компетентності, а також розвивається творче і критичне мислення. При вивченні зазначених ОК
здобувачі мають можливість набути певних soft skills за рахунок командної роботи, виконання робіт проектного
типу, критичного оцінювання відомих методів та рішень за конкретною темою. Також у ПНУ здобувачі вищої освіти
набувають соціальних навичок шляхом участі у студентському самоврядуванні, гуртках і житті університету (тренінг-
семінар «Будь активним! Будь креативним!», «Екологія людини»); залучення до волонтерської діяльності,
неформальної освіти (курси від кращих університетів та лідерів галузі https://ru.coursera.org,
https://courses.prometheus.org.ua), ярмарок професій («Студмістечко», Дні кар’єри ЄС) тощо. Під час спілкування ЕГ
з гарантом ОП та академічним персоналом отримано інформацію, що останні значну увагу приділяють проведенню
різноманітних форм занять і контрольних заходів: бесіда, дискусія, підготовка і захист проектів, розгляд кейсів,
ситуаційних завдань з проблемних питань, аналіз конфліктних ситуацій, робота у командах, що дозволяє їм набути
необхідних навичок. Інтерв'ювання роботодавців дозволило ЕГ встановити, що в цілому роботодавці задоволені
рівнем набутих здобувачами соціальних навичок. Проте, на думку ЕГ, важливими soft skills для магістрантів є також
лідерство, відповідальність, тайм-менеджмент, комунікація в національних і міжнародних колективах, які
недостатньо забезпечуються аналізованою ОП.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).
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Професійний стандарт за спеціальністю 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти наразі
відсутній.

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

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» затвердженого наказом ректора ЖНАЕУ
від 28.03.2019 №55 (https://bitly.su/2RVICAWL), навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується індивідуальним навчальним планом і становить: для денної форми навчання 60–65% загального
обсягу навчального часу студента, для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання – 90–92% від
загального обсягу часу. В структурі аудиторних годин 44% припадає на лекції, а більш ніж половина – на практичні
заняття (56%). Така структура відображає практичне спрямування ОП та індивідуалізацію освітньої траєкторії.
Порушення цих обмежень не виявлено. Практик опитування/фокус-групи/анкетування здобувачів освіти для
співвіднесення фактичного навантаження здобувачів освіти та обсягу освітньої програми/окремих освітніх
компонентів, не виявлено. Під час спілкування зі студентами виявлено рівномірне навантаження, що забезпечує
досягнення цілей та програмних результатів навчання, а також відсутність скарг на надмірне аудиторне
навантаження та нестачу часу на самостійну роботу. Однак, на думку ЕГ, магістрантів варто частіше залучати до
обговорення розподілу аудиторної та самостійної роботи з метою встановлення комфортного для них
співвідношення годин аудиторної та самостійної роботи.

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.

Керуючись «Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання в ЖНАЕУ» (наказ № 9 від
31.01.2019, https://bitly.su/Jang6Uh), в університеті 25 вересня 2019 р. наказом ректора №175 створено навчально-
науковий центр дуальної освіти за результатами проведеного конкурсу в рамках «Програми про організацію
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у Житомирській області 2019-2022 рр.», що затверджена
рішенням Житомирської обласної державної адміністрації 29.12.2018 р. №1307. Підготовка здобувачів вищої освіти
за дуальною формою за даною ОП не здійснюється. Рекомендується продовжити роботу з запровадження дуальної
освіти за ОП, що акредитується.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. ОП є структурованою в контексті
загального часу навчання та змістовною. Дисципліни є вибірковими з точки зору здобувачів освіти; розроблена та
дотримується процедура вибору освітніх компонентів. Студенти мають можливість отримати практичну підготовку
на базі провідних підприємств Житомирщини з перспективами подальшого працевлаштування.

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

Рекомендуємо: усунути технічну помилку в ОП; включати в ОП лише обов'язкові освітні компоненти; відмовитись
від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін за блоками, оскільки деякі пари вибіркових дисциплін можна
вважати нерівнозначними між собою; вибіркові дисципліни, що відображають потреби стейкхолдерів включати в
загально-університетський перелік; додати освітні компоненти вивчення яких сприятиме підвищенню міжнародної
мобільності здобувачів вищої освіти, а також рівню володіння іноземними мовами; продовжити практику набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills); залучати здобувачів освіти до обговорення розподілу
аудиторної та самостійної роботи; активізувати роботу з інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей
проходження закордонних практик, стажувань та дуальної освіти. З метою забезпечення можливості ознайомлення
потенційних магістрів з інших закладів вищої освіти про особливості ОП розміщувати інформацію про ОК не лише
на сайті кафедри загальної екології, а і на сайті Університету.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на сильні і слабкі сторони та позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП за
спеціальністю 101 «Екологія» відповідає рівню В за Критерієм 2.

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

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

Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими та оприлюднені на офіційному вебсайті ПНУ
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu). Правила прийому складено у відповідності до чинних Умов
прийому на навчання до ЗВО України у 2020 році (затверджених наказом МОНУ від 11.10.2019 р. №1285 зі змінами
відповідно до наказу МОНУ від 04.05.2020 р. №591). Правила прийому є структурованими; вони визначають
порядок та умови вступу до магістратури, перелік документів, перелік вступних випробувань та порядок проведення
конкурсу. За інформацією, отриманою ЕГ під час дистанційних зустрічей, Правила прийому щорічно оновлюються
та вчасно оприлюднюються на вебсайті ПНУ. Вимоги до вступників та положення Правил прийому, що стосуються
вступу на навчання за ОП, в т. ч. терміни та порядок прийому заяв і документів, порядок конкурсного відбору та
зарахування, є чіткими та зрозумілими для вступників, що підтверджено під час інтерв'ювання здобувачів вищої
освіти за цією ОП. ЕГ не виявила в правилах прийому на навчання дискримінаційних положень щодо потенційних
вступників.

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

Згідно з Правилами прийому вступ до магістратури ПНУ за ОП можливий на основі раніше здобутого ступеня
бакалавра, спеціаліста або магістра. Для вступу до магістратури за ОП необхідним є обов’язкове складання єдиного
вступного іспиту з іноземної мови (крім абітурієнтів, які отримали раніше ступінь магістра/спеціаліста з іншої
спеціальності), складання фахового іспиту на базі університету та додаткового фахового іспиту у разі вступу на базі
освітнього ступеня бакалавра або магістра/спеціаліста за неспорідненою спеціальністю. Програми комплексного
вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС
«Магістр» для здобуття ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» (https://bitly.su/HKm9mEna) та додаткового
вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання до ЖНАЕУ на основі ОС «Бакалавр», ОКР
«Спеціаліст», ОС «Магістр» для здобуття ОС «Магістр» зі спеціальності 101 «Екологія» (https://bitly.su/TBZyg3)
розроблені робочою групою у складі співробітників факультету права та екології. Екзаменаційні білети іспитів
включають питання з загальної екології, радіоекології, моніторингу довкілля, екологічної безпеки територій,
екологічного аудиту та інспектування, екологічного та природоохоронного законодавства. Вступний фаховий та
додатковий фаховий іспити враховують особливості ОП, що є якісним способом відбору абітурієнтів. Абітурієнти
мають можливість зворотного зв’язку з питань прийому абітурієнтів у вигляді заяв, скарг та пропозицій, що можуть
надаватися до Управління контролю державних органів та закладів сфери освіти і науки; також наведено електронні
адреси та контактні номери телефонів на вебсайті ЗВО. На сайті університету приведені етапи вступної компанії на
2020 рік (https://bitly.su/uVoIFp1), обсяги державного замовлення за ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» у 2020
році (https://bitly.su/H2zs), вартість платних освітніх послуг на денну та заочну форми навчання
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/vartist-navchannya). Також наведено опис ОП з терміном навчання 1 рік 4 міс. (90
кр. ЄКТС), де представлено вимоги до попереднього рівня освіти та отримання кваліфікації, характеристику
програми, ПРН, здатність до працевлаштування, доступ до подальшого навчання, інформацію про випускову
кафедру та керівника ОП (https://bitly.su/RJfZ). Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який
обчислюється як сума балів, отриманих під час складання: єдиного вступного іспиту з іноземної мови (від 100 до 200
балів); фахового вступного випробування (від 100 до 200 балів); за інші показники конкурсного відбору (враховуючи
середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (від 0 до 20 балів сумарно за всі такі
показники). На основі отриманої інформації можна зробити висновок про те, що правила прийому на навчання за
освітньою програмою в цілому враховують її особливості.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється «Положенням про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ», яке було затверджено рішенням
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Вченої ради ЖНАЕУ від 31.08.2015 р. №1 та оприлюднено на сайті ПНУ (https://bitly.su/y4hl7zw4). В ч. 15 даного
Положення відображено правила визнання результатів навчання, що відбувається на основі Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи. Пункт 8 «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ»,
затвердженого наказом ректора ЖНАЕУ від 28.03.2019 №55 (https://bitly.su/2RVICAWL), регламентує процедуру
переведення на навчання на таких же умовах до інших закладів вищої освіти. Такі переведення можуть бути
здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.
«Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Житомирському національному
агроекологічному університеті», що затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 27.02.2020 р. №7 та
оприлюднено на сайті ЗВО (https://bitly.su/2Tl8K), визначає процедуру перезарахування результатів навчання за
умови використання інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання і визнання навчальних
досягнень, кваліфікацій ЗВО шляхом автоматичного трансферу кредитів. Згідно з інтерв'ю зі студентами, вони
обізнані щодо можливості здобуття освітніх компетентностей у інших ЗВО України та закордонних ЗВО; відповідні
положення є у вільному доступі на сайті університету. ЕГ встановила, що запитів на визнання результатів навчання,
отриманих в інших ЗВО, в т.ч. під час академічної мобільності, від здобувачів вищої освіти за ОП наразі не було.

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

Правила визнання результатів регламентовано в «Положенні про визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті», яке було затверджено рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 27.02.2020 р. №7 та оприлюднено на
сайті ЗВО (https://bitly.su/ieDktX), п. 2 якого регламентує порядок та процедуру визнання результатів навчання,
отриманих в неформальній освіті. Правила, порядок і процедура подані чітко і зрозуміло, не містять
дискримінаційних положень. Під час зустрічей з представниками адміністративного персоналу ЕГ встановила, що
визнанням таких результатів займається навчально-науковий центр університету. У процесі зустрічі зі здобувачами
освіти підтверджено їх обізнаність щодо особливостей застосування вказаних положень. В результаті опрацювання
відомостей про самооцінювання встановлено, що неформальна освіта в ПНУ може здійснюється у двох напрямках:
зовнішньому – заохочення студентів до поглибленого засвоєння загальних і професійних компетенцій,
вдосконалення соціальних навичок шляхом проходження відкритих онлайн-курсів на освітніх платформах
Prometheus (https://prometheus.org.ua), Coursera (https://ru.coursera.org), студії онлайн освіти Educational Era
(https://www.ed-era.com) з можливістю отримання відповідного сертифікату; внутрішньому – залучення здобувачів
вищої освіти до участі у практичних тренінгах, семінарах, нетворкінгах тощо («Аграрна політика ЄС»,
«Інформаційна культура студента», «Екологічна свідомість як умова становлення суспільства», «Система
управління якістю»). За даними, отриманими під час онлайн зустрічей, прикладів практичної реалізації визнання
результатів неформальної освіти на даній ОП не було. Рекомендується продовжити практику своєчасного
інформування здобувачів вищої освіти про можливості визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

До сильних сторін ОП у контексті відповідності Критерію 3 відносяться: наявність чітких і зрозумілих правил для
вступу на навчання, які враховують особливості ОП; наявність чітких та зрозумілих правил визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності; наявність чітких та
зрозумілих правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; наявність вільного публічного
доступу до документів ЗВО, що регулюють доступ до ОП; визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та
у неформальній освіті.

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

Рекомендується інформувати магістрантів про можливість їх залучення до неформальної освіти з відповідним
визнанням результатів навчання; залучати здобувачів вищої освіти за ОП до постійно діючих практик академічної
мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2 та 3.3. На даний момент
впроваджуються процедури за підкритерієм 3.4. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів
та їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією ОП загалом
відповідають Критерію 3 з рівнем В з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Для аналізу відповідності ОП цьому підкритерію були розглянуті: матриця відповідності методам навчання і
викладання ПРН, силабуси та програми дисциплін. Для досягнення ПРН використовують форми і методи навчання
та викладання, що визначаються «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ». В ПНУ застосовано
інноваційний підхід до забезпечення освітнього процесу з використанням сучасних інтернет-платформ. Робота в
системі Moodle дозволяє побудувати електронне навчання як простір для прояву пізнавальних ініціатив. Згідно з
відомостями про самооцінювання ОП та проведеними інтерв’ю, для досягнення ПРН використовують наступні
методи і види навчання: лекція, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, робота в групі, ілюстрація,
інструктаж, вирішення практичних задач, бесіда, робота з Інтернет-ресурсами, методи стимулювання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності. Традиційні й інноваційні методи навчання і викладання застосовуються в
комплексі практично для всіх освітніх компонентів. Для досягнення ПРН на ОП застосовуються інформаційно-
комунікаційні технології. П. 3.9 «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» передбачено
можливості навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком. Форми оцінювання досягнення студентами
результатів навчання враховують рівень базової підготовки студентів, їх потреб та інтересів та включають усне і
письмове опитування, проведення лабораторних робіт та дослідів, заліки, екзамени. За результатами онлайн
зустрічей зроблено висновок, що перевага надається практичній роботі студентів в вимірювальній лабораторії ПНУ
та у лабораторії Житомирської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Викладання забезпечує досягнення
заявлених у програмі цілей та результатів, про що свідчить опитування здобувачів та їх успішність у навчанні.
Студентоцентрований підхід полягає в тому, що основні форми і методи навчання обираються відповідно до змісту
ОК, застосовуються кращі практики викладання. Це дозволяє оптимально формувати компетентності і досягати
ПРН. У межах ОП студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи реалізуються в тому числі через
вибіркову компоненту, яка становить 27 кр. ЄКТС (30%). Студенти мають свободу вибору керівника та тем
кваліфікаційної роботи, досліджень, проектів, рефератів, індивідуальних завдань тощо. Під час інтерв’ю здобувачі
освіти підтвердили, що при обговоренні проблемних питань вони вільні у висловленні та відстоюванні власної
думки й інтересів. У ЗВО серед студентів і викладачів підтримується культура свободи слова, творчості, поширення
знань та інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів. ОП реалізується за денною та
заочною формами навчання, що відповідає вимогам стандарту. Відповідно до наказу МОН №406 від 16.03.20 р.
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» навчання проводилося
дистанційно з використанням плаформи Moodle, а також сучасних засобів комунікації.

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).

За результатами зустрічей зі здобувачами освіти було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі надається
інформація щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання; дана інформація є зрозумілою для
здобувачів освіти. Інформацію щодо змісту та організації усього освітнього процесу здобувачі вищої освіти можуть
отримати на сайті факультету екології та права (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet) та сайті кафедри
загальної екології (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-ze), де також розміщено ОП
(https://bitly.su/IBknl6a). ПРН, порядок та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонентів містяться в
робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін. При виборі дисциплін вибіркової компоненти здобувачі
також мають можливість ознайомитися з презентаціями вибіркових дисциплін, навчальними програмами,
силабусами (https://ecolog-zt.jimdosite.com/materiali/). Більшість курсів, які читають викладачі кафедри загальної
екології, розміщені в системі Moodle, що було продемонстровано гарантом ОП. Інформування здобувачів щодо
оцінювання окремих освітніх компонентів ОП відбувається на першому занятті з кожної дисципліни, під час
організаційних зборів з кураторами, представниками студентського самоврядування, деканату та ректорату.
Опитування внутрішніх стейкхолдерів засвідчило, що студенти також отримують консультації викладачів щодо
освітнього процесу та інформуються щодо освітніх компонентів профільними викладачами в усній формі. Порядок
та критерії оцінювання у межах окремих освітніх компонент наведені у робочих програмах і силабусах навчальних
дисциплін. У силабусах наведені методи контролю, розподіл балів за різні види роботи та критерії підсумкової
оцінки. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються розкладами занять, що
відображені на сайті університету в розділі «Студенту» (http://rozklad.znau.edu.ua/). Експерти під час спілкування зі
студентами переконались, що система інформування працює ефективно. Наявний інформаційно-методичний
супровід освітніх компонентів: навчальні посібники, методичні рекомендації до проведення практичних робіт,
проходження практик тощо. Під час спілкування з учасниками освітнього процесу підтверджено, що ПНУ
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забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти за програмою, що акредитується, до
відповідних інформаційних і матеріальних ресурсів, необхідних для навчання.

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

В ОП значна увага приділяється дослідницькій складовій. До переліку обов’язкових компонентів включені
дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень», «Філософія та методологія науки», «Інтелектуальна
власність, патентознавство та авторське право». Викладачі проводять наукові дослідження та мають наукові
публікації в контексті змісту навчальних дисциплін за освітньою програмою, про що свідчать дані, наведені в табл. 2
відомостей про самооцінювання. Здобувачі вищої освіти та викладачі не обмежені у виборі та методах реалізації
власних наукових інтересів. Існує можливість використання матеріально-технічної бази ЗВО та організацій-
партнерів для проведення спільних досліджень здобувачів освіти та НПП. Під час аналізу наданих ЗВО матеріалів і
онлайн зустрічі зі стейкхолдерами було підтверджено поєднання навчання і досліджень здобувачів освіти при
проведенні дослідницьких робіт на базі лабораторії університету, а також у лабораторії Житомирської філії ДУ
«Інститут охорони ґрунтів України», Державної екологічної інспекції Поліського регіону. Викладачі, задіяні на ОП,
інтегровані в науково-дослідницький процес; тематика курсів складається з урахуванням сучасних практик і
наукових досягнень. Здобувачі результати своїх досліджень доповідають на щорічних магістерських наукових
читаннях (https://ecolog-zt.jimdosite.com/magisterski-chitannya/), що проводяться на кафедрі загальної екології,
публікують у вигляді тез доповідей студентської конференції. В цілому ОП сприяє не лише набуттю теоретичних
знань та практичних навичок і умінь, але й забезпечує можливість реалізації здобувачами власного наукового
потенціалу. В подальшому рекомендується долучати магістрів, які навчаються за ОП, що акредитується, до участі у
конкурсах студентських наукових робіт, грантів для молодих вчених як в Україні, так і за її межами.

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

НПП постійно долучаються до оновлення змісту освіти та освітнього контенту з урахуванням специфіки ОП, а також
сучасних досягнень науки і техніки. Періодичний перегляд і оновлення змісту ОП регламентує «Положення про
порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ», (наказ ректора від 27.02.2020 №18)
(https://bitly.su/6nROpk). Викладачі ПНУ оновлюють зміст освітніх компонентів, включаючи у робочі програми
навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові досягнення у галузі екології та раціонального
природокористування, а також використовують в освітньому процесі свій власний дослідницький досвід. Робочі
програми, згідно «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» щорічно
оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх компонентів, і зокрема
отриманих побажань та зауважень від здобувачів освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів. Набуття і
впровадження сучасних практик з екології відбувається через взаємодію зі стейкхолдерами і можливість проходити
стажування у різних установах та науково-дослідних організаціях Житомирської області, що було підтверджено при
аналізі наданих звітів про підвищення кваліфікації. НПП переглядають і за необхідності коригують та оновлюють
програму курсу, джерела літератури, завдання для самостійної підготовки, зміст лекційних, практичних та інших
занять. При аналізі робочих програм і силабусів дисциплін виявлена недостатня кількість завдань для самостійної
підготовки, і це при тому, що в ОП обсяг самостійної роботи становить 40-50%. Список рекомендованої літератури в
робочих програмах не завжди вчасно оновлюється, наприклад дисципліна – «Екологія ґрунту та охорона земель».
При оновленні змісту ОП, навчальних планів та окремих дисциплін активну участь в обговоренні беруть усі
учасники освітнього процесу. Під час інтерв’ю роботодавці висловили побажання щодо підвищення практичної
спрямованості навчальних дисциплін згідно з сучасними вимогами природоохоронного законодавства. ЕГ акцентує
увагу на важливості участі НПП та здобувачів освіти в міжнародних наукових та освітніх проєктах, а також потребі
постійного підвищення рівня володіння іноземною мовою та професійною термінологією.

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

Інтернаціоналізація діяльності ПНУ визначається «Стратегією розвитку університету»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf), «Стратегією Інтернаціоналізації ЖНАУ
на 2019-2029 роки» затвердженою Вченою радою університету (протокол №5 від 26.12.18,
https://bitly.su/mATpnF6). Координацію діяльності з інтернаціоналізації ПНУ здійснюють співробітники відділу
міжнародних зв’язків (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu). Університет створює
умови для мобільності викладачів і здобувачів освіти через програми співпраці з країнами-партнерами у сферах
вищої освіти, науки та підтримки молоді. Проходження здобувачами практики закордоном регламентує
«Положення про проходження закордонної практики студентами ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20закордонну%20практику.pdf). В
Університеті діє система академічної мобільності. Усі категорії учасників освітнього процесу мають доступ до
міжнародних інформаційних ресурсів програм обмінів викладачів та науковців і стипендіальних програм. Під час
спілкування з адміністративним та професорсько-викладацьким персоналом, а також студентами, було встановлено,
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що вони проінформовані про можливості академічної мобільності, програми міжнародного обміну та участь в
міжнародних проектах. Зокрема слід зазначити, що за весь період дії ОП з 2016 р. магістри не брали участь в
міжнародних програмах обміну і не проходили стажування в закордонних університетах. Керівництво
міжнародного відділу та кафедри загальної екології запевнило експертну групу, що відповідні стажування будуть
реалізовані після завершення карантину. В зв’язку з тим, що за останні роки за ОП, що акредитується, прикладів
міжнародної академічної мобільності здобувачів освіти не було, НПП та магістрантам рекомендується активізувати
участь у міжнародних наукових проектах і збільшити кількість стажувань у провідних закордонних науково-
дослідних установах та університетах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОП у контексті Критерію 4 є наступне: форми та методи навчання і викладання забезпечують
досягнення заявлених у програмах навчальних дисциплін та освітній програмі результатів навчання; вони
відповідають студентоцентрованому підходу та принципам академічної свободи; застосування інноваційних
підходів до забезпечення освітнього процесу з використанням сучасних інтернет-платформ, зокрема системи Moodle
дозволяє побудувати електронне навчання як простір для прояву пізнавальних ініціатив; НПП оновлюють зміст
освітніх компонентів, включаючи у робочі програми навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові
досягнення у галузі екології та власний дослідницький доробок. НПП мають відповідну кваліфікацію та здійснюють
необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу.

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

Враховуючи відсутність прикладів міжнародної академічної мобільності здобувачів освіти за звітний період, ЕГ
рекомендує продовжити практику інформування та організаційно-методичного супроводу здобувачів вищої освіти в
питаннях міжнародної співпраці, стажування, участі в програмах обміну, міжнародних наукових проєктах;
активізувати участь здобувачів у програмах міжнародного обміну; долучати здобувачів вищої освіти, до участі у
конкурсах студентських наукових робіт, грантів для молодих вчених як в Україні, так і за її межами; продовжити
практику проведення онлайн-семінарів (вебінарів) та інших форм спілкування з закордонними науковцями та
практиками. В силабусах навчальних дисциплін розширити перелік тем і варіантів питань для самостійного
опрацювання, а також вчасно оновлювати перелік рекомендованої літератури.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені рекомендації, експертна група дійшла
висновку, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 4.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Основними документами, що регламентують форми контрольних заходів та критерії оцінювання, є «Положення про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ», «Положення про кваліфікаційні роботи у Житомирському
національному агроекологічному університеті», а також «Положення про порядок перезарахування результатів
навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті». Система оцінювання навчальних
досягнень здобувачів вищої освіти організовується з урахуванням особливостей Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) і включає в себе: вхідний, поточний, модульний (рубіжний),
підсумковий та відстрочений контроль. Терміни і періодичність проведення контрольних заходів визначаються
навчальним планом. Ректорський контроль є одним із видів контролю, який проводиться щорічно з окремих
дисциплін ОП у вигляді ректорської контрольної роботи. Форми контрольних заходів у межах навчальних
дисциплін ОП забезпечують перевірку розуміння студентами програмного матеріалу в цілому, логіки та
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взаємозв'язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач, а також
передбачають перевірку готовності вирішувати типові професійні завдання та дозволяють діагностувати рівень
підготовки студентів та рівень їх компетентності з навчальної дисципліни. Всі дисципліни ОП передбачають
самоконтроль здобувачів вищої освіти. Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в
робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін, розміщених на сайті кафедри загальної екології. На фокус
групі з академічним персоналом з’ясовано, що заліки і екзамени проводяться одним викладачем, а захист курсових
робіт – трьома викладачами. Головою екзаменаційної комісії зазвичай призначають висококваліфікованих фахівців
галузі, які одночасно є стейкхолдерами ОП. Терміни проведення екзаменаційної сесії визначаються наказом
ректора. Про розклад заліків і екзаменів повідомляють здобувачів завчасно. Під час експертизи встановлено, що
форми поточних і підсумкових контрольних заходів, їх різноплановість, змістове наповнення, системність та
періодичність застосування дозволяють об’єктивно оцінити ПРН здобувачів вищої освіти за ОП. В цілому, форми
контрольних заходів та критерії оцінювання є зрозумілими, а інформація про них є доступною; вони дозволяють
магістрантам досягти запланованих результатів навчання. Рекомендується продовжити практику опитування
здобувачів стосовно рівня їх задоволеності формами контролю знань, критеріями оцінювання знань, поточної та
підсумкової успішності.

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

В стандарті вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти атестація
здобувачів освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Реалізація підсумкової атестації
в ПНУ регламентується п. 3 «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (нова редакція від
27.03.2019), «Положенням про кваліфікаційні роботи (https://bitly.su/b5e0), а також «Положенням про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ» (https://bitly.su/rrOkB). Аналіз ОП та
навчального плану показав повну відповідність форми атестації здобувачів освіти стандарту вищої освіти.

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.

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, а також
оскарження результатів контрольних заходів, регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ». Ознайомлення здобувачів вищої освіти з процедурою проведення контрольних заходів відбувається на
початку вивчення навчальної дисципліни. Об’єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується
системою оцінювання здобувачів вищої освіти, визначеної в п.4 «Положення про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти» (https://bitly.su/iUJF). Об’єктивність екзаменаторів регулюється «Положенням про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://bitly.su/Y1Mb), перевіряється у ході виконання
ректорських контрольних робіт, а також забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів вищої освіти та
відкритістю інформації про ці умови, єдиними критеріями оцінки, оприлюднення строків здачі контрольних
заходів. Для запобігання виникнення конфлікту інтересів до початку підсумкового контролю оприлюднюється та
доводиться до відома студентів і викладачів порядок подання і розгляду апеляції. Студенти можуть оскаржити
необ’єктивність викладача, написавши заяву на ім’я декана/ректора, або скористатися «Телефоном Довіри»,
«Скриньками довіри» тощо. Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів сприяє Студентська рада
Університету http://znau.edu.ua/m-students/studentske-samovryaduvannya, яка діє на основі «Положення про
студентське самоврядування в ЖНАЕУ» (https://bitly.su/ckDbN) і захищає права та інтереси студентів. Здобувачі, які
отримали незадовільну оцінку, чи які не з’явилися в день, визначений за розкладом для складання контрольного
заходу, мають право перескласти екзамен чи залік упродовж сесії за індивідуальним графіком ліквідації
академічних заборгованостей. Опитування студентів показало, що їм надається можливість повторного
проходження поточних контрольних заходів викладачами відповідних дисциплін; студенти та студентське
самоврядування позитивно оцінюють об’єктивність екзаменаторів. Здобувачі освіти складають екзамени та заліки в
усній або письмовій формі з використанням тестів. Спірні питання щодо проведення екзаменаційної сесії розглядає
апеляційна комісія, права, обов’язки та персональний склад якої визначається наказом ректора університету. Під час
роботи ЕГ встановлено, що правила проведення контрольних заходів у ПНУ є доступними, чіткими та зрозумілими
для усіх учасників освітнього процесу; вони забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Стейкхолдери під час
інтерв’ю вказали, що випадків конфліктних ситуацій відносно оцінювання студентів, а також застосування процедур
врегулювання конфлікту інтересів, за час існування ОП не було. При цьому, студенти достатньо обізнані про свої
права та обов’язки, а також знають роль органів студентського самоврядування у вирішенні конфліктних ситуацій.

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
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(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

За результатами опитування внутрішніх стейкхолдерів, політика, механізми і процедури дотримання академічної
доброчесності є наперед визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та регулюються внутрішніми нормативними
документами, а саме: «Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ»
(https://bitly.su/Y1Mb), «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти»
(https://bitly.su/iUJF). Наказом ректора від 29.03.2019 р. №61 «Про внутрішню систему запобігання та виявлення
академічного плагіату» (https://bitly.su/B6hj) сформовано склад фахових комісій експертів Житомирського
національного агроекологічного університету для розгляду результатів перевірки на наявність академічного
плагіату. Передбачена відповідальність НПП та ЗО за порушення норм академічної доброчесності. Під час інтерв’ю з
НПП було підтверджено проведення тренінгів та семінарів щодо дотримання академічної доброчесності.
Спілкування зі студентами та НПП підтвердило, що у ПНУ наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення
конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу і послідовно дотримуються під час
реалізації ОП. Передбачена перевірка на предмет академічного плагіату кваліфікаційних робіт, а також друкованих
праць студентів і викладачів. Під час опитування НПП було встановлено, що для цього використовується офіційні
системи «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Завданням системи є точне визначення ступеню можливої подібності в
завантаженому тексті у порівнянні з вмістом Інтернету та баз даних. Неприйнятним вважається рівень
оригінальності тексту менше 50%. Наукові публікації і кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти розміщуються
в інституційному репозитарії університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/institutsijnij-repozitarij-zhnaeu).
Зустріч з НПП та представниками Центру забезпечення якості освіти показала, що процедура перевірки робіт на
плагіат поширюється не лише на студентів, а і на усіх працівників ПНУ, які пишуть статті, монографії, методичні
рекомендації тощо. Експерти мали змогу ознайомитися на google-диску зі звітами про перевірки робіт на плагіат з
використанням системи «Unicheck». Випадків академічної недоброчесності здобувачами вищої освіти на ОП
зафіксовано не було, тому необхідність у вживанні якихось заходів не виникала. Рекомендується продовжити
практику постійного проведення тренінгів, семінарів, консультацій, на яких популяризуються принципи, процедури
та механізми дотримання академічної доброчесності, розкривається процедура перевірки робіт на академічний
плагіат та можливі наслідки за негативний результат такої перевірки; проводити аналіз випадків наявності плагіату
під час проведення перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, навчально-методичних розробок, наукових
праць НПП тощо; здобувачам освіти активізувати апробацію та опублікування результатів кваліфікаційних робіт.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних здобутків здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачами вищої освіти ПРН. За ОП університет забезпечує
використання форми атестації, що визначена чинним стандартом. Чіткі та зрозумілі правила проведення
контрольних заходів, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження.
Політика, механізми та процедури дотримання академічної доброчесності є чіткими, зрозумілими; оприлюднені на
сайті ЗВО та підтримуються діяльністю Центру забезпечення якості освіти. В університеті застосовуються системи
перевірки письмових робіт на плагіат «Unicheck» та «StrikePlagiarism».

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

Експертна група рекомендує продовжити практику: постійної популяризації академічної доброчесності серед усіх
учасників освітнього процесу; проведення контрольних заходів з використанням автоматизованих засобів контролю
та тестування; апробації та опублікування результатів наукових досліджень магістрантів; проведення
систематичного опитування здобувачів вищої освіти з метою з’ясування рівня об’єктивності оцінювання та
попередження конфліктних ситуацій; аналізу випадків наявності плагіату під час проведення перевірки
кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, а також наукових праць та навчально-методичних розробок НПП.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на наведені сильні сторони і позитивні практики, а також рекомендації щодо удосконалення ОП у
контексті Критерію 5, експертна група дійшла висновку, що ОП «Екологія» відповідає рівню В за Критерієм 5.
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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.

ЕГ провела аналіз відомостей про самооцінювання, в т.ч. таблиці 2, матеріалів персональних сторінок НПП,
ознайомилась з наданими ПНУ документами та провела інтерв’ювання гаранта ОП, академічного персоналу за ОП
та представників структурних підрозділів. В результаті проведеного аналізу наданих матеріалів, а також проведених
онлайн зустрічей виявлено, що всі НПП відповідають освітнім компонентам, які вони забезпечують. Академічна
кваліфікація викладачів підтверджується їх базовою освітою, науковою спеціальністю, вченим званням, а також
науковими публікаціями у фахових виданнях, в тому числі представлених у наукометричних системах Scopus/WoS.
Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів програми також є високі або достатні професійні активності
НПП згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (2015 р.). Під час спілкування з
гарантом та НПП ЕГ отримала інформацію, що всі викладачі підтверджують свою академічну кваліфікацію
науковими публікаціями, а професійну кваліфікацію – відповідними сертифікатами та свідоцтвами про стажування
і підвищення кваліфікації. Більшість співробітників, які залучені до реалізації ОП, мають наукові інтереси та наукову
активність саме в межах цієї ОП. Кадрове забезпечення випускової кафедри є достатнім, оскільки на кафедрі
загальної екології працюють 6 осіб, з яких 6 мають наукові ступені (https://ecolog-zt.jimdosite.com/informaciya-pro-
kafedru/). При цьому, більшість викладачів мають базову екологічну освіту та захищали свої дисертації за
спеціальністю 03.00.16 – «екологія». До робочої групи ОП, що акредитується, включено три особи, які мають
відповідні наукові ступені та/або вчені звання, а також мають професійну активність за не менше ніж 7 пунктами п.
30 Ліцензійних умов. За результатом проведених з НПП інтерв’ю та аналізу наданих членам ЕГ матеріалів
виявлено, що викладачі, які забезпечують реалізацію ОП та ПРН, мають відповідну академічну та професійну
кваліфікацію, здійснюють необхідну роботу з навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів,
публікують результати наукової діяльності в фахових виданнях тощо.

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

У наданих ПНУ документах зазначено, що процедура проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників формується у відповідності до затвердженого рішенням Вченої ради
університету №7 від 28.02.2018 р. «Порядку конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Житомирському національному агроекологічному
університеті» (https://bitly.su/ot9v2). Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, рівності, прозорості,
гласності, незалежності, законності, об’єктивності, колегіальності прийняття рішень, неупередженого ставлення до
кандидатів тощо. Організацію конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у ПНУ забезпечує конкурсна комісія, створена відповідно до «Положення про
конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів», затвердженого рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 26.12.2019 р.
протокол №5 (https://bitly.su/j7HWv). Наказом ректора кожного року з кола працівників Університету створюється
Конкурсна комісія, яка працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості. Повідомлення про
проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються у засобах масової інформації та на веб-сайті
ПНУ. Кандидатури претендентів попередньо обговорюються на засіданні кафедри. Для оцінки рівня професійної
кваліфікації претендентів кафедра може запропонувати їм провести відкрите пробне заняття. Усю необхідну
інформацію про перелік документів, наявність вакансій та порядок проведення конкурсного відбору НПП
отримують у відділі кадрів. На зустрічах з керівництвом ПНУ, представниками допоміжних структурних підрозділів,
а також НПП, було підтверджено врахування рівня професіоналізму викладачів під час конкурсного відбору. У
результаті бесід з НПП виявлено, що процедури конкурсного добору викладачів є прозорими та дозволяють
забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів у відповідності до їх академічної та професійної
кваліфікації за дисциплінами ОП.

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

Документальним підтвердженням співпраці є оформлені договори про співробітництво, а також протоколи засідань
кафедри, спільних нарад та круглих столів, під час роботи яких обговорювалися шляхи підвищення якості
підготовки здобувачів відповідної ОП. До проведення аудиторних занять за ОП кафедра залучає професіоналів-
практиків, представників Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, ДЕІ Поліського округу, ТОВ
«Екозахист-Україна» та інших стейкхолдерів, що дає можливість засвоїти знання щодо особливостей забезпечення
природоохоронних заходів в Україні та розуміння фактичних проблем, з якими стикаються фахівці-екологи.
Взаємодія з роботодавцями відбувається також в процесі спільної організації та участі у щорічних заходах
(конференціях, семінарах, вебінарах, виставках тощо), де обговорюються актуальні питання та проблеми в сфері
екології. Роботодавці беруть участь у обговоренні ОП, мають можливість висловити свої зауваження та пропозиції
щодо змін у ОП та навчальному плані. Кафедрою загальної екології укладено низку договорів зі стейкхолдерами.
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Під час онлайн експертизи виявлено, що ПНУ має досвід залучення роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу, а також професіоналів-практиків та представників роботодавців до аудиторних занять на інших
ОП. Фактів участі представників роботодавців у реалізації освітнього процесу на постійній основі за ОП «Екологія»
не виявлено. Для студентів і співробітників проводилися відкриті лекції завідувачем відділу кліматичних
досліджень та довгострокових прогнозів погоди д.ф.-м.н., професором Мартазіновою В.Ф. (2018); директором
Інституту сільського господарства Полісся НААН, член-кореспондентом НААН, д.с.-г.н., професором, заслуженим
працівником сільського господарства України Рижуком С.М. (2019); д.б.н. науковим співробітником Інституту
експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревіча НАН Білорусі Прохоровим В.М. (2019). Під час проведення бесід з
фокус-групами з числа роботодавців виявлено їх бажання та готовність долучатися до організації та реалізації
освітнього і наукового процесу за ОП як на базі ПНУ, так і на базі їх матеріально-технічних потужностей.

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

Професіонали-практики та експерти в галузі екології залучаються до аудиторних занять для проведення відкритих
проблемних лекцій, практичних занять та консультування здобувачів вищої освіти при написанні курсових та
кваліфікаційних робіт. Слід відмітити, що на постійній основі до викладання дисциплін за ОП, що акредитується,
представники роботодавців не залучались.

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

ПНУ сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми та у співпраці з іншими організаціями.
Викладачі проходять планові підвищення кваліфікації, стажування, конференції, у т.ч. закордонні. Окрім планових
підвищень кваліфікацій, викладачі мають сертифікати, видані Куявським університетом про міжнародне
стажування у наукових установах Польщі (доценти кафедри Герасимчук Л.О. та Валерко Р.А.); закордонне
стажування у Франції в Аграрному ліцеї м. Шартре пройшли завідувачка кафедри Котюк Л.А. та доцент Борисюк
Б.В. Викладачі ОП постійно підвищують свою кваліфікацію на освітніх платформах Prometheus
(https://prometheus.org.ua), Coursera (https://ru.coursera.org), студії онлайн-освіти Educational Era (https://www.ed-
era.com) з можливістю отримання відповідного сертифікату. Рішенням Вченої ради визначено механізми
преміювання НПП за підготовку статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science,
Scopus), підготовку патентів, а також студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Це
підтверджується «Положенням про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного
університету від 02.07. 2015 р. (https://bitly.su/IhWihhid), наказом ректора від 27.02.2020 р. №17 «Про виплати
премій науково-педагогічним працівникам» (https://bitly.su/otsroN) та колективним договором
(https://bitly.su/NpLnDcw). ЕГ рекомендує продовжити роботу в напрямку створення системи внутрішнього
стажування для підвищення фахової, методологічної і психологічної підготовки НПП, а також створити умови для
підвищення кваліфікації НПП як в національних, так і у закордонних науково-дослідних установах, закладах вищої
освіти, природоохоронних організаціях тощо.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Сприяння професійному розвиткові викладачів ОП реалізується шляхом надання методичної допомоги на
кафедрах, проведенні практичних семінарів, наукових конференцій, круглих столів, підвищенні кваліфікації тощо.
«Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету» регулює
процедуру стимулювання НПП за зразкове виконання своїх обов'язків та визначає особливості їх заохочення
(матеріальне, подяки, нагороди). Кожен викладач обґрунтовано та свідомо закріплений за кожною дисципліною і
розвивається згідно їх напряму через наукові публікації, посібники, співпрацю з виробництвом. Аналіз даних табл. 2
виявив, що більшість НПП мають наукові публікації та науково-методичні розробки, що відповідають освітнім
компонентам, які вони забезпечують на ОП. ПНУ надає відомості про можливості проходження підвищення
кваліфікації викладачів згідно з напрямком навчально-наукової діяльності, що регламентоване «Положенням про
підвищення кваліфікації та стажування НПП». «Положення про нагороди та почесні звання в ЖНАЕУ» знаходиться
у вільному доступі за посиланням (https://bitly.su/5o6J6). Під час проведення бесід з фокус-групами з числа
науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу виявлено, що НПП проінформовані про
можливості заохочення структурних підрозділів університету й окремих викладачів за продуктивну наукову,
навчально-методичну та організаційно-виховну роботу. Прикладів матеріального заохочення НПП задіяних на ОП
не виявлено. Оцінка викладацької майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення відкритих занять,
взаємного відвідування занять викладачами, а також частково через анонімні опитування студентів. Результати
обговорюються на кафедральних семінарах, робляться висновки та надаються рекомендації. У певній мірі розвиток
викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на навчально-методичні
семінари та відповідні науково-практичні конференції.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Процедури добору викладачів є прозорими та публічними. НПП, які задіяні на ОП, мають достатню відповідність за
академічною та професійною кваліфікацією. Університет має гарні практики преміювання НПП за підготовку
статей, що включені до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus), підготовку патентів, а
також студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Роботодавці готові долучатися до участі у
навчальному процесі за ОП на взаємовигідних з університетом умовах.

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

Рекомендується: сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців в галузі екології до
проведення аудиторних занять за ОП; поширити практику підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності
НПП у провідних наукових та освітніх установах і організаціях, у тому числі за кордоном; сформувати систему
професійного розвитку викладачів, як через власні програми підвищення кваліфікації, так і в провідних
національних і закордонних науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, природоохоронних організаціях
тощо.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені рекомендації, експертна група дійшла
висновку, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

За результатами огляду наявної матеріально-технічної бази ЕГ засвідчує достатню її відповідність потребам
учасників освітнього процесу для досягнення цілей та ПРН, а також виконання наукових досліджень відповідно до
ОП. ПНУ має матеріально-технічні ресурси, які необхідні для досягнення визначених ОП цілей та ПРН, які
забезпечується на базі лабораторій та аудиторій кафедр факультету екології та права, Ботанічного саду ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/m-nauka/nauka-botanichnij-sad), а також сертифікованої вимірювальної лабораторії університету
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-00/vymiriuvalna-laboratoriia-zhnaeu) та комп’ютерних класів. Передбачена
можливість безкоштовного використання обладнання та матеріально-технічних ресурсів ПНУ для проведення
навчання і наукових досліджень здобувачами освіти за ОП. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ
переконалася в її безпечності та відповідності потребам здобувачів освіти. Аудиторії знаходяться в задовільному
стані й оснащені належним чином; в них присутнє обладнання, яке дає змогу читати лекції, проводити лабораторні
та практичні заняття, виконувати наукові дослідження тощо з максимальною користю для здобувачів. В результаті
спілкування з роботодавцями також підтверджена можливість проведення досліджень для магістрів на базі
лабораторії Житомирської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Фінансові ресурси формуються за рахунок
бюджетних і позабюджетних коштів, у тому числі завдяки активній підтримці керівництва ПНУ. В університеті
функціонує наукова бібліотека, наповнення фондів якої відповідає потребам освітніх компонентів ОП. Бібліотечний
фонд і навчально-методичне забезпечення задовольняє потреби магістрів та забезпечує досягнення визначених ОП
цілей та ПРН. В ПНУ створено всі необхідні умови для проведення досліджень та отримання практичних навичок.
Здобувачі освіти мають безоплатний доступ до 8 читальних залів на 470 місць, комп’ютерного читального залу з
виходом до мережі Internet (мережа Wi-Fi), оснащеного комп'ютерною бібліотечною програмою «Ірбіс-64»,
електронного каталогу (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Також, в освітньому процесі активно використовується
система MOODLE (http://moodle.znau.edu.ua/). Учасники освітнього процесу мають безоплатний доступ до
електронної бібліотеки з усіма інформаційними ресурсами, а також до наукометричних баз Scopus та WoS. Обсяг та
якість ресурсів в повній мірі відповідають змісту та цілям ОП. Для підвищення ефективності практичної підготовки
студентів та забезпечення навичок проведення досліджень екологічного стану навколишнього середовища (ґрунтів,
водних об’єктів, атмосферного повітря) рекомендується продовжити роботу зі створення профільних екологічних
лабораторій на базі випускової кафедри.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

За результатами онлайн зустрічей зі здобувачами освіти та НПП було встановлено, що ПНУ забезпечує безоплатний
доступ викладачів і здобувачів до інфраструктури та інформаційних ресурсів, які необхідні для навчання,
викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. ЕГ під час дистанційних зустрічей встановила, що
викладачі та здобувачі вищої освіти мають вільний та безкоштовний доступ до мережі Wi-Fi та внутрішньої
корпоративної мережі, наукометричних баз Scopus, WoS, та інших фондів бібліотеки. Під час бесіди з директором
бібліотеки було встановлено, що оновлення бібліотечного фонду науковими та навчально-методичними
матеріалами у паперовому та електронному вигляді відбувається систематично на запит випускової кафедри в
залежності від виділеного бюджету на поточний рік. При цьому, бібліотечні фонди університету та випускової
кафедри в достатній мірі забезпечені фаховою навчально-методичною літературою та сучасними періодичними
виданнями. Магістранти та НПП мають можливість користуватися лабораторним обладнанням, використовувати
потенціал організацій та установ, з якими укладено відповідні договори про співробітництво. Студенти мають
можливість проведення досліджень на базі Ботанічного саду ЖНАЕУ, сертифікованої вимірювальної лабораторії
університету, комп’ютерних класів тощо. Усі необхідні для навчання, викладацької та/або наукової діяльності умови
в межах ОП ЗВО забезпечує безоплатно.

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.

В процесі онлайн-огляду лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки, гуртожитку та будівель ПНУ в цілому було
підтверджено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. ПНУ призначив
відповідальних осіб за охорону праці у структурних підрозділах і службах університету. Безпечність освітнього
середовища ЗВО забезпечена відповідними правилами та інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при
роботі в аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах, гуртожитках, під час проходження практик тощо. Для
студентів регулярно проводиться інструктаж щодо дотримання правил техніки безпеки як при роботі в
лабораторіях, так і під час польових досліджень. Під час роботи в лабораторіях магістранти використовують
необхідні засоби індивідуального захисту. Студенти та представники студентського самоврядування під час онлайн
зустрічі засвідчили, що в цілому задоволені освітнім середовищем. Гарантом ОП було надано відеоматеріали для
підтвердження забезпечення здобувачів гуртожитками, які оснащенні всім необхідним для життя та дозвілля; для
комфортного проживання здобувачів з особливими потребами обладнані спеціальні приміщення. В ПНУ
функціонує центр соціально-гуманітарного розвитку (http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-
vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh). Навчальні корпуси та гуртожитки відповідають санітарним нормам;
забезпечена охорона громадського порядку. Корпуси обладнані пандусами та ліфтами для зручного користування
особами з особливими потребами. Рівень задоволеності здобувачів освіти організаційною і консультативною та
соціальною підтримкою відповідно до результатів опитувань (анкетувань), поданих в звіті самооцінювання,
достатній (81,4%), що було підтверджено ЕГ під час спілкування із здобувачами і представниками студентського
самоврядування.

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

ЕГ під час онлайн зустрічей з фокус-групами здобувачів освіти та представниками студентського самоврядування
встановила, що ПНУ забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів вищої освіти. Деканат надає здобувачам вищої освіти освітню підтримку впродовж всього навчального
процесу. Комунікацію з академічними групами деканат проводить через старост груп; крім цього вся необхідна
інформація розміщується на сайті ПНУ. Освітня підтримка здобувачів забезпечується за рахунок активної
комунікації «викладач-здобувач» шляхом використання електронної пошти, соціальних мереж, через систему
Moodle, Viber та інші канали зв’язку. Студентам надається організаційна підтримка у вирішенні адміністративних та
організаційних питань щодо навчання та побуту. Інформаційна підтримка здобувачів щодо навчальних планів,
силабусів та інших освітніх питань знаходиться у вільному доступі на веб-сторінках Університету, факультету
екології та права, кафедри загальної екології. В ПНУ сформовано належні умови доступу до інформаційних ресурсів
та інфраструктури університету. Консультативна і соціальна підтримка полягає у наданні різних видів допомоги:
соціально-психологічної (діє соціально-психологічна служба); юридичної (функціонує юридична клініка, роботу
якої регламентує «Положення про юридичну клініку ЖНАЕУ», затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 29
серпня 2018 р., протокол №1 (https://bitly.su/QAzpJ). Консультативна підтримка щодо вивчення навчальних
дисциплін відбувається відповідно до графіку консультацій. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти за ОП
проводиться при підтримці профспілкового комітету студентів, студентської ради та деканату. Зокрема пільгова
категорія студентів денної форми навчання отримує соціальну стипендію, безкоштовно проживає у гуртожитках
університету тощо. Слід відзначити ряд позитивних моментів, пов’язаних з дозвіллям та побутом студентів: студенти
мають можливість проживання у комфортних гуртожитках (по 2-3 людини у кімнаті); у ЗВО є їдальні;
підтримується функціонування творчих колективів; є можливість студентам проводити різноманітні заходи. Досить
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високий рівень автономії має Студентське самоврядування ПНУ, що також бере активну участь у підтримці
студентства у різних питаннях, що було підтверджено у ході відповідних зустрічей. На сайті ПНУ більшість
інформації про роботу різних відділів і структурних підрозділів не знайшла свого відображення. Щодо даного
питання керівництвом було надано пояснення, що на весні ЗВО було перейменовано у Поліський національний
університет і зараз ідуть технічні роботи зі створення нового сайту. ЕГ рекомендує продовжити практику оновлення
інформації на офіційному сайті ПНУ; інформування здобувачів вищої освіти про можливості використання ресурсів
лабораторій університету та організацій-партнерів в освітній та науковій діяльності.

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

У ЗВО створюються умови для реалізації прав на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. Як стало відомо
ЕГ під час спілкування з керівництвом університету, гарантом ОП в ПНУ постійно проводяться роботи зі створення
відповідних можливостей для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Для
забезпечення права на освіту особам з особливими потребами територію ЗВО обладнано пандусами, частину
корпусів та гуртожитки – ліфтами та спеціальними санвузлами, створено місця перепочинку, організовано роботу
відділів психологічної, соціальної та юридичної підтримки. Вченою радою ЖНАЕУ 26 листопада 2019 року
(протокол №4) затверджено «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення» (https://bitly.su/80BF), яке регламентує дії відповідальних осіб щодо забезпечення зручності,
комфортності, доступності перебування в ПНУ особам, які потребують допомоги, а також створення умов для
якісного їх обслуговування працівниками Університету, надання відповідних освітніх послуг. Відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (від 27.03.2019 року) особи з особливими освітніми
потребами мають право перебувати на навчанні за індивідуальним графіком. З порядком переведення і умовами
навчання за індивідуальним графіком здобувачі вищої освіти ознайомлюються на сайті університету (розділ
«Публічна інформація») та отримують необхідну інформацію в деканаті й у провідного юрисконсульта. Для повного
забезпечення прав на освіту осіб з особливими потребами поза межами Університету, передбачено дистанційні
форми індивідуального навчання. «Положення про дистанційне навчання в Житомирському національному
агроекологічному університеті» (Наказ ЖНАЕУ від 09.09.2015 року, протокол №2, https://bitly.su/kXklATpw),
характеризує особливості забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти
та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і
майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, стану здоров’я, місця проживання відповідно
до їх здібностей. В результаті проведеної експертизи встановлено, що в Університеті є достатні умови для реалізації
права на освіту особам з особливими освітніми потребами та створено умови для інклюзивної освіти. На ОП на
момент проведення дистанційної акредитаційної експертизи навчається одна особа з особливими освітніми
потребами.

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

У наданих ПНУ документах зазначено, що освітня діяльність Університету базується на принципах дотримання
демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, інклюзивності, толерантності,
недискримінації, відкритості та прозорості. Врегулювання конфлікту інтересів у ПНУ здійснюється відповідно до
Закону України «Про запобігання корупції» та на підставі «Положення про запобігання та врегулювання випадків,
пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у
ЖНАЕУ» (затвердженого наказом ректора №18 від 27.02.2020 р., https://bitly.su/IMscG1O). Розгляд звернень, скарг
і заяв, що надходять до ПНУ, відбувається відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про звернення громадян». Також дане питання врегульоване локальними актами ПНУ, а саме: «Положенням про
забезпечення доступу до публічної інформації у ЖНАЕУ» та «Інструкцією з ведення діловодства в Університеті». У
разі виникнення будь-якої гострої конфліктної ситуації здобувач може звернутися з заявою чи клопотанням до
гаранта ОП, завідувача кафедри, декана і вище. Соціально-психологічною службою, згідно з положенням,
проводяться лекції щодо запобігання та вирішення кризових явищ, зокрема дискримінації за будь-якою ознакою,
сексуальних домагань, корупції тощо. В ході онлайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти та представниками
студентського самоврядування було з’ясовано, що вони є обізнаними стосовно процедур вирішення конфліктних
ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями, фактами недоброчинності, хабарництва, порушення правил
поведінки, дискримінацією та корупцією. При спілкуванні зі студентами експерти дійшли висновку, що студентам
зрозуміла чітка процедура вирішення конфліктних ситуацій. Також було встановлено, що в університеті є «скриньки
Довіри», де студенти можуть залишати свої скарги у письмовому вигляді. У межах ОП скарг, пов’язаних з
дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним домаганням чи корупцією не надходило.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інфраструктура, обладнання тощо) гарантують досягнення
визначених цілей та результатів навчання. Забезпечено безкоштовний доступ до електронних ресурсів, який
здійснюється як у комп’ютерних класах, так і через підключення до локальної комп’ютерної мережі Internet за
технологією Wi-Fi. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, які навчаються
за освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби й інтереси. Університет забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти.

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

Слабкими сторонами ОП у контексті Критерію 7 є наступне: на сайті ПНУ не знайшла свого відображення
інформація про роботу окремих відділів і структурних підрозділів. Рекомендується: продовжити практику
своєчасного інформування здобувачів про можливості використання ресурсів лабораторій університету та
організацій-партнерів; продовжити практику щодо покращення матеріально-технічного забезпечення лабораторій
випускової кафедри; продовжити оновлення на сайті університету і випускової кафедри персональних сторінок
НПП, які викладають на даній ОП; продовжити роботи зі створення технічних та нормативно-методичних умов для
реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами; продовжити оновлення офіційного веб сайту
університету та своєчасного оприлюднення на ньому нормативних документів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 7.1-7.6. Враховуючи
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 7 з рівнем В з недоліками, що не є
суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Загальна політика щодо розроблення, розгляду, затвердження та перегляду ОП зафіксована у «Положенні про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://bitly.su/2RVICAWL). Додатковий внутрішній контроль
забезпечує періодичний перегляд і оновлення змісту ОП, що регламентують «Положення про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ», (наказ ректора від 27.02.2020 №18,
https://bitly.su/6nROpk) та «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Житомирському
національному агроекологічного університеті» (від 28.12.2016 р., https://bitly.su/iUJF). За дотримання і виконання
цих процедур в ПНУ відповідають: робоча група, кафедра загальної екології, Вчена рада факультету екології та
права. Центр забезпечення якості освіти координує питання щодо забезпечення якості освіти, освітнього процесу,
механізмів управління якістю освіти, академічної доброчесності. Під час інтерв’ювання здобувачів освіти ЕГ
отримала інформацію про те, що побажання та пропозиції здобувачів розглядаються та враховуються в ОП.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як результат зворотного зв’язку з НПП,
здобувачами вищої освіти, випускниками і роботодавцями, а також з урахуванням прогнозування розвитку галузі та
потреб суспільства. Зазначені документи оприлюднені у відкритому доступі на сайті ПНУ. Проекти освітніх програм
зі змінами оприлюднюються на офіційному сайті Університету для громадського обговорення, після чого проходять
доопрацювання з урахуванням отриманих пропозицій, зауважень та рекомендацій. Під час інтерв’ювання
здобувачів, роботодавців, адміністративного персоналу та НПП було з’ясовано, що ПНУ дотримується процедур
моніторингу, періодичного перегляду та затвердження ОП. Слід відмітити, що на сайті ПНУ відсутня інформація
про пропозиції та зауваження, що надійшли на ОП. ЕГ рекомендує запровадити практику інформування
стейкхолдерів про результати врахування наданих ними зауважень та пропозицій до ОП.

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.
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У ПНУ практикується залучення студентів до процесів внутрішнього забезпечення якості ОП, про що свідчить
отримання періодичного зворотного зв’язку від здобувачів ВО у вигляді анкетувань та усних опитувань. У ході
інтерв’ю здобувачі освіти та викладачі підтвердили факт проведення анкетувань. Викладачі наголосили на
врахуванні результатів анкетувань при застосуванні методів навчання та викладання. Студенти мають можливість
надсилати пропозиції та зауваження щодо змісту програм навчальних дисциплін та змісту ОП на електронну адресу
деканату або гаранта. Здобувачі безпосередньо залучені до перегляду ОП (в тому числі навчального плану) та брали
участь у засіданнях кафедри, робочої групи ОП, на яких обговорювали й переглядали ОП та освітні компоненти
(протокол №1 від 25.09.2020; протокол №9 від 23.04.2020). У ході зустрічей також було з’ясовано, що представники
органів студентського самоврядування входять до складу комісії з розробки переліку вибіркових дисциплін, Вчених
рад факультетів та Вченої ради університету, що підтверджує їх залучення до процедур забезпечення якості ОП.

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

Аналіз документів, наданих ПНУ, та результати зустрічей з роботодавцями підтвердили, що роботодавці та
Університет дійсно є партнерами у системі забезпечення якості ОП. Роботодавці залучені до формування та
перегляду ОП, що підтверджується договорами та угодами про співпрацю. ЕГ надані відповідні договори про
співпрацю між ПНУ та організаціями, науковими установами, а саме: Державною природоохоронною науково-
дослідною установою «Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник», Житомирським обласним
центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, Інститутом сільського
господарства Полісся НААН України, Житомирською філією державної установи «Інститут охорони ґрунтів
України», державною науковою установою «Інститут експериментальної ботаніки імені В.Ф. Купревича НАН
Білорусії» та ін. Роботодавці безпосередньо залучені до перегляду ОП (в тому числі навчального плану) та брали
участь у засіданнях кафедри, робочої групи ОП, на яких обговорювали і переглядали ОП та забезпечення її якості
(протокол №8 від 06.02.2020). З переліченими документами ЕГ ознайомилася на google-диску. Роботодавці на
запит ПНУ надають рецензії та пропозиції щодо покращення ОП (Державна екологічна інспекція Поліського
округу, Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», ТОВ «Екозахист України»,
Головне управління Дерпродспоживслужби у Житомирській області). Співпраця з роботодавцями має постійний і
довготривалий характер. Інформація щодо заходів зі стекхолдерами висвітлюється на сайті факультету та
випускової кафедри (https://ecolog-zt.jimdosite.com/). На думку роботодавців, запропонована ОП забезпечує сучасну
та якісну підготовку екологів, проте зазначено, що існує необхідність підвищення якості практичної підготовки
фахівців для певних промислових підприємств, у тому числі гірничодобувних.

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

У ПНУ існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої
програми. Процедурою такого збору інформації є усні опитування випускників та анкетування. У такий спосіб вони
діляться власним досвідом працевлаштування та надають інформацію щодо практичного застосування знань і
умінь, здобутих під час навчання. Результати спілкування з випускниками враховуються при розробці та перегляді
освітніх програм. У соціальній мережі Facebook діє сторінка факультету екології і права
(https://www.facebook.com/fep.znau.ua/), на якій випускники мають можливість залишити свої коментарі, відгуки та
побажання. У ПНУ організовують Дні відкритих дверей, Ярмарки професій тощо. В Університеті за ініціативи
деканату та підтримки ректорату опрацьовується інформація щодо кар’єрного шляху випускників, яка
оприлюднюється на сайті університету та випускової кафедри (https://ecolog-zt.jimdosite.com/nashi-vipuskniki/).

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

Згідно п.3 «Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти ЖНАЕУ» (https://bitly.su/iUJF) система
внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті передбачає щорічний моніторинг та періодичне оновлення
освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. Університетський рівень контролю за якістю освіти
здійснюється Ректором, проректорами, Вченою радою Університету, Центром забезпечення якості освіти тощо.
Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої
діяльності за ОП проводяться на рівні засідання кафедри загальної екології, Вченої ради факультету екології та
права, Вченої ради ПНУ. Для перевірки ефективності засвоєння навчальних дисциплін освітньої програми
проводяться взаємні і контрольні відвідування занять науково-педагогічних працівників. В Університеті за
внутрішнє забезпечення якості освіти відповідають: Центр забезпечення якості освіти, робоча група, кафедра
загальної екології, Вчена рада факультету. Система забезпечення якості освіти в ПНУ забезпечує вчасне реагування
на виявлені недоліки в освітній програмі у чому переконалася експертна група під час проведення акредитації. ЕГ
вважає за необхідне рекомендувати: продовжити функціонування системи управління якістю, яка дозволить
системно та комплексно впроваджувати всі напрацювання Університету в напрямку забезпечення якості освіти;
залучати роботодавців та їх матеріально-технічні й інформаційні ресурси для підвищення якості реалізації ОП;
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продовжити практику оперативного реагування на виявлені недоліки та розробку відповідних коригувальних
заходів; активізувати реалізацію національних і міжнародних наукових та освітніх проектів.

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відсутні, оскільки акредитація первинна.

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

Експертами за результатами онлайн-зустрічей з різними фокус-групами підтверджується факт залучення
академічної спільноти ПНУ до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. Академічний та адміністративний
персонал, роботодавці, здобувачі вищої освіти й органи студентського самоврядування підтвердили свою участь у
формуванні заходів щодо удосконалення якості освіти за даною ОП. Учасники освітнього процесу дотримуються
принципів академічної доброчесності; застосовуються антиплагіатні програми «Unicheck» та «StrikePlagiarism» для
перевірки текстів наукових і випускових робіт магістрів. Університет сприяє популяризації серед НПП і здобувачів
напрямів забезпечення якості освіти, наукових досліджень, у тому числі з залученням громадськості. Механізм такої
участі на даній ОП реалізується через опитування, співбесіди, рецензування. Спілкування зі стейкхолдерами
показало, що члени академічної спільноти (студенти, НПП, адміністрація, допоміжний персонал) сприймають
політику та процедури забезпечення якості як корисні та готові долучатися до удосконалення внутрішньої системи
забезпечення якості. Рекомендується продовжити практики проведення тренінгів, семінарів, круглих столів для
учасників освітнього процесу з роз’яснення основних принципів академічної доброчесності, а також особливостей
функціонування в університеті системи управління якістю вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у ПНУ відбувається згідно
оприлюднених на сайті документів за встановленими процедурами. Роботодавці залучені до процедур забезпечення
якості ОП як партнери в контексті удосконалення навчального процесу та підвищення кваліфікації НПП. В
академічній спільноті ПНУ відчувається сформована культура якості; процедури і політика забезпечення якості
сприймаються як корисні та ефективні. Наведені стейкхолдерами факти та надані документи (договори, результати
анкетувань, угоди) свідчать про те, що всі учасники освітнього процесу та роботодавці залучені до процедур
забезпечення якості ОП як партнери. Університет має практику застосування антиплагіатних програм «Unicheck» та
«StrikePlagiarism», що сприяє сталому розвитку освітньої програми.

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

Слабкими сторонами ОП у контексті Критерію 8 є наступне: на сайті ПНУ відсутня інформація про пропозиції та
зауваження, що надійшли на ОП. Рекомендуємо: більше уваги приділяти отриманню «зворотного» зв'язку від
здобувачів освіти та роботодавців щодо змісту навчання; здійснювати періодичний перегляд ОП з урахуванням
потреб і запитів стейкхолдерів, а також на основі інноваційних досягнень в галузі науки і техніки; з метою залучення
до процедури широкого обговорення та актуалізації ОП своєчасно надавати інформацію про врахування наданих
стейколдерами пропозицій та зауважень; продовжити практики проведення заходів з популяризації принципів
академічної доброчесності, а також розкриття особливостей функціонування в Університеті системи управління
якістю вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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Зважаючи на сильні та слабкі сторони у контексті Критерію 8 та активну позицію ПНУ та стейкхолдерів щодо
подальшої співпраці у напрямку вдосконалення ОП, експертна група зробила висновок, що оцінка за даним
критерієм відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу, є чіткими, прозорими та
доступними на сайті ПНУ на сторінці «Публічна інформація» у вигляді відповідних нормативно-правових актів,
положень тощо. Це, зокрема, Статут Житомирського національного агроекологічного університету, Положення про
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ, Стратегія інтернаціоналізації, Положення про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ, Положення про порядок організації та проведення дуального навчання
у ЖНАЕУ, Положення про формування навчальних дисциплін вільного вибору студентами ЖНАЕУ, Положення про
студентське самоврядування в ЖНАЕУ, Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників ЖНАЕУ, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу ЖНАЕУ тощо. Під час онлайн експертизи було підтверджено, що усі учасники освітнього процесу
ознайомлені з даними документами, знають свої права та обов'язки та розуміють, де можуть знайти потрібну
інформацію у разі необхідності. Рекомендується продовжити роботу зі створення й оновлення нормативних
документів, реалізація яких сприятиме покращенню якості освітньої діяльності як за ОП, що акредитується, так і в
університеті в цілому; оприлюднення освітніх програм, навчальних планів підготовки, робочих програм та силабусів
за попередні роки (наприклад 2019, за яким ще відбувається підготовка здобувачів вищої освіти). У зв’язку із зміною
назви ЗВО функціонують два сайти, що ускладнює пошук необхідної інформації для стейкхолдерів.

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.

У результаті спілкування зі стейкхолдерами встановлено, що проект ОП на 2020/2021 навчальний рік був
оприлюднений у відповідні терміни на сайті університету (https://bitly.su/JRmWC). Інформація, окрім самого
проекту, відображає етапи обговорення та рекомендації щодо удосконалення змісту ОП. Про зміни до ОП
стейкхолдерів попереджають також шляхом використання сучасних засобів комунікації (електронна пошта, Viber
тощо). Це було з’ясовано під час онлайн зустрічей зі здобувачами освіти, роботодавцями та НПП. Пропонується
запровадити практику інформування стейкхолдерів про результати врахування наданих ними зауважень та
пропозицій до ОП.

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.

Під час зустрічі зі стейкхолдерами було чітко підтверджено участь в обговоренні проекту ОП. Зовнішні та внутрішні
стейкхолдери обізнані про те, де знаходиться ОП, і повсякчас мають можливість звернутися до неї за необхідності.
Про це експертна група пересвідчилась під час онлайн зустрічей із роботодавцями та здобувачами освіти.
Стейкхолдери обізнані про зміст, цілі та задачі, що притаманні окремим освітнім компонентам ОП. З метою
забезпечення можливості потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на програму, а
роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією програмою, рекомендуємо своєчасно
оприлюднювати як саму програму, навчальні плани, так і описи та силабуси (робочі програми) усіх освітніх
компонентів, включених до неї.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки усіх учасників освітнього процесу, є задокументованими,
чіткими, зрозумілими та розміщені на сайті ПНУ у повному обсязі та вільному доступі. Прозорість і публічність
діяльності ЗВО є достатньою для формування необхідного рівня довіри всіх стейкхолдерів. Ефективна співпраця з
усіма стейкхолдерами підтверджена під час проведених онлайн зустрічей.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Відсутнє публічне розміщення інформації щодо наданих пропозицій з удосконалення ОП від роботодавців та
студентів. Після громадського обговорення проекту ОП рекомендовано на сайті ПНУ оприлюднювати таблицю з
пропозиціями стейкхолдерів. Рекомендується: продовжити позитивну практику своєчасного оприлюднення й
оновлення інформації на офіційному сайті університету, факультету та випускової кафедри; розробити механізм
зворотного зв’язку для отримання пропозицій та зауважень щодо ОП від стейкхолдерів; ПНУ прискорити
оновлення значної частини нормативних документів у відповідності до нових редакцій законодавчих актів про
освіту, а також згідно набуття Університетом нової назви.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на наведені сильні та слабкі сторони, а також позитивні практики, експертна група дійшла висновку, що
ОП відповідає рівню В за критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

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

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.

Експертній комісії був наданий доступ до всіх необхідних матеріалів. Були створені належні умови роботи для
експертної групи. Експертиза відбувалася у відповідності з програмою роботи експертної групи. Перевірка
відомостей, що були подані у звіті про самооцінювання, підтвердила їх достовірність.

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
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Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
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

Павличенко Артем Володимирович

Члени експертної групи

Іванців Василь Володимирович

Волошин Олексій Григорович
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