
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37258 Агрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 201 Агрономія

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 37258

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Бакуменко Ольга Миколаївна, Стеценко Ірина Ігорівна, Карпук Леся
Михайлівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 14.09.2020 р. – 16.09.2020 р.

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

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

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya/programa-
distantsijnogo-vizitu-ekspertnoji-grupi-op-agronomiya

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

У цілому освітньо-наукова програма відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої програми
дотичні суспільній місії та Стратегії університету. Освітній процес регламентовано чинними діючими положеннями
і нормативною документацією. Зміст освітньо-наукової програми «Агрономія» відповідає усім нормативним
вимогам, а структурно-логічна схема освітніх компонент відповідає заявленій предметній області. Освітній процес
на ОНП, професійний кадровий потенціал, структура та зміст освітньої програми дозволяють досягнути поставлених
цілей та ПРН. В університеті дотримано процедури публічності, прозорості щодо викладеного контенту; забезпечено
вільний доступ до всієї інформації та інфраструктури, студентоцентрований підхід у навчальному процесі,
забезпечуються права академічної свободи; дотримано права і обов’язки усіх учасників навчального процесу.
Фінансові, матеріальні ресурси та створений освітній простір – забезпечують належне виконання поставлених
завдань. Загалом освітньо-наукова програма відповідає суті критеріїв і підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є
несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Поліський національний університет (ЖНАЕУ) має належну локальну нормативну базу, яка стосується всієї
освітньої діяльності за ОНП спеціальності 201 «Агрономія», цілі програми сформульовані у відомостях
самооцінювання (ВС) відповідають суспільній місії та стратегії ЗВО; за розробки ОНП враховано досвід аналогічних
програм; освітні компоненти програми сприяють формуванню soft skills у здобувачів освіти; правила прийому на
навчання за ОНП прозорі, зрозумілі, без дискримінаційних ознак; на сайті є відповідна інформація щодо Правил
прийому на навчання в аспірантуру та порядок визнання результатів навчання в інших закладах; у ЗВО
здійснюється онлайн опитування аспірантів, викладачів, роботодавців, випускників; конкурсний добір НПП
здійснюється прозоро, відповідно до нормативної бази; викладачам створено сприятливі умови для їх професійного
розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення; у ЗВО приділяється належна увага внутрішньому
забезпеченню якості вищої освіти, гарною практикою є формування культури якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої діяльності за ОНП на рівні міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління
якістю»; ЗВО розвиває напрямок щодо діджиталізації технологій у сфері надання освітніх послуг та активно залучає
ГІС та космічні технології у науковому процесі; до реалізації освітньої та наукової складових програми залучено
науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, вчене звання, кваліфікацію за спеціальністю, що
відповідає профілю і напряму освітніх компонент; НПП підвищують свою кваліфікацію, у тому числі у зарубіжних
ЗВО, здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОНП методичну і наукову роботу; наукові керівники
аспірантів мають публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus, Web of Science, Copernicus тощо. У
ЗВО впроваджена система академічної доброчесності; рівень викладацької підготовки за ОНП являється достатнім
для працевлаштування здобувачів у ЗВО та Інститути. Поліський національний університет (ЖНАЕУ)
працевлаштовує своїх випускників.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ зазначає, що не всі науково-педагогічні працівники використовують інтерактивні методи навчання, які на
сьогодні є актуальним способом роботи викладача в аудиторії. Робочі програми деяких дисциплін мають застарілий
контент не зважаючи на щорічне їх оновлення. Інформація, яка стосується удосконалення змісту освітньо-наукової
програми, зокрема щодо залучення стейкхолдерів до періодичного перегляду, моніторингу та надання пропозицій
покращення її змістовного якісного наповнення, недостатньо структурована, тому потрібно упорядкувати її на веб
сторінці ЗВО чи вкладці агрономічного факультету. Рекомендації: Інтерактивні методи навчання, сприятимуть
активній взаємодії учасників навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії здобувачів між
собою. Доопрацювати робочі програми шляхом додавання авторських публікацій викладачів. Розширити коло
стейкхолдерів, які анкетуються, розробити матрицю обов’язкових щорічних анкетувань і забезпечити зворотній
зв'язок з респондентами; оприлюднювати інформацію щодо врахування зауважень і побажань стейкхолдерів
освітнього процесу під час перегляду ОНП. Покращити організаційну та інформаційну підтримку здобувачів вищої
освіти ОНП, що акредитується щодо змісту ОК; покращити інформування здобувачів про можливість визнання
результатів навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО; заохочувати здобувачів до участі в
дослідницьких проєктах, результати яких періодично будуть впроваджуватись та публікувались; за можливості
створити персональні сторінки НПП із зазначенням професійного спрямування, публікаційної активності та
інформації щодо закріплених за ними освітніх компонент.

III. Аналіз
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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-наукової програми «Агрономія», затвердженої у 2019 році,
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20Агрономія.pdf) є забезпечення підготовки
висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія», здатних до
самостійного розв’язання наукових проблем, здійснення експериментально-дослідницької, організаційної та
практичної діяльності у галузі агрономії, а також науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти. Цілі
навчання: формування науково-професійних компетентностей, що передбачають здійснення інноваційної,
педагогічної, експериментально-дослідницької, професійної та науково-організаційної діяльності в аграрному
секторі та закладах вищої освіти. Основний фокус ОНП зосереджено на глибоких знаннях в сфері агрономії, а також
на підготовці науковців, здатних до експериментально-дослідницької, педагогічної та професійної діяльності.
Стратегія розвитку університету (http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf)
передбачає реалізацію місії ЖНАЕУ, що полягає у генерації нових знань, інноваційних ідей та створенні
екологобезпечних технологій; підготовці професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну
та підприємницьку діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.
Реалізація місії та Стратегії ЗВО у ОНП «Агрономія» відображається у здатності докторів філософії генерувати нові
поглиблені знання у сфері агрономії, здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність, на високому рівні
розв’язувати практичні проблеми аграрного виробництва та надавати свої пропозиції. ОНП «Агрономія» є
складовою стратегії ЗВО. Під час зустрічі експертної групи з керівництвом і менеджментом ЗВО було підтверджено,
що цілі ОНП «Агрономія» корелюють з Стратегією розвитку університету. Метою ОНП «Агрономія», затвердженої у
2016 році, (https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF) є «забезпечити
підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі управління та адміністрування, здатних розв’язувати комплексні
економічні проблеми…», що, на думку експертної групи, недостатньо чітко окреслює спеціальність – 201
«Агрономія», проте при перегляді ОНП «Агрономія» у 2019 році мета стала повністю відповідати заявленій галузі
знань – 20 «Аграрні науки та продовольство».

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

У відомостях про самооцінювання ЗВО була надана інформація, яка стосувалася залучення стейкґолдерів до
процедур перегляду ОНП «Агрономія» у 2019 році, яка була підтверджена під час дистанційної акредитації
(Протокол №2 засідання групи забезпечення навчального процесу здобувачів … від 15 лютого 2019 р. –
https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF, а також під час спілкування
експертів зі стейкґолдерами). Під час проведення акредитаційної експертизи ЗВО були надані валідні
підтвердження (зустрічі з роботодавцями та академічним персоналом, Протокол №6 розширеного засідання
кафедри рослинництва ЖНАЕУ від 12 квітня 2016 р. –
https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF) залучення стейкґолдерів до
обговорення ОНП «Агрономія» у 2016 році та врахування їх інтересів під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОНП.

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

Розвиток сфери наукових досліджень, а також функціонування міжнародних аграрних компаній в Україні з
відповідними дослідницькими структурами зумовлюють значний попит на висококваліфікованих науковців, у свою
чергу цілі ОНП передбачають формування науково-професійних компетентностей необхідних для фахівця
аграрного напрямку, а програмні результати навчання сприяють оволодінню сучасними передовими
концептуальним та методологічними знаннями у виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності і
на межі предметних галузей знань. Функціонування ОНП відповідає місії, функції та Стратегії розвитку
Житомирської області до 2027 року (https://zt.gov.ua/images/Proekt/29s/dod29_st_rozv2027.pdf). Формування цілей
об’єктивно передбачає врахування галузевого та регіонального контекстів з огляду на інтереси стейкґолдерів,
переважно регіонального рівня, особлива увага надається розвитку органічного землеробства. Регіональний та
галузевий контекст враховано у таких програмних результатах навчання, як ініціювати, організовувати та
проводити комплексні дослідження у науково-дослідницькій та інноваційній діяльності. При формулюванні цілей
та програмних результатів навчання ОНП «Агрономія» у 2016 році ЗВО був здійснений аналіз аналогічних освітньо-
наукових програм Миколаївського національного агарного університету, Уманського національного університету
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садівництва та Одеського державного аграрного університету (Протокол №6 розширеного засідання кафедри
рослинництва ЖНАЕУ від 12 квітня 2016 р. –
https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF). До ОНП 2020 року
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20АГРОНОМІЯ%20PhD%202020.pdf) було включено
освітні компоненти «Інтелектуальна власність та захист авторських прав» і «Управління науковими проектами та
фінансування досліджень» за результатами бенчмаркингу аналогічних іноземних програм, зокрема, ОНП у Warsaw
University of Life Sciences.

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.

Освітній стандарт за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальності 201 Агрономія відсутній. Закладом вищої
освіти розроблено ОНП, програмні результати навчання (РН01 – РН18) якої відповідають вимогам Національній
рамці кваліфікацій для даного кваліфікаційного рівня (таблиця 3 додатку до відомостей про самооцінювання).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «Агрономія» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та Стратегії Поліського національного
університету. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання у формуванні ОНП визначалися з
урахуванням позицій та потреб стейкґолдерів, а також тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та
регіонального контексту. Програмні результати навчання ОНП «Агрономія» відповідають вимогам Національної
рамки кваліфікацій

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

Рекомендовано вдосконалити наявну форму анкети, яка спрямована на збір інформації щодо рівня задоволеності
ОНП тільки здобувачами (відповідь 11 на запит експертної групи – Протокол № 9 розширеного засідання кафедри
рослинництва ЖНАЕУ від 10.03.2019 року), розробити вузьконаправлені анкети окремо для здобувачів, випускників
і роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Агрономія» відповідає рівню В за Критерієм 1, тому що її цілі корелюють з місією та стратегією ЗВО, при
проектуванні були враховані інтереси стейкґолдерів, а також тенденції ринку праці, а наявні помилки в ОНП 2016
року були усунуті ЗВО.

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).

Термін навчання на освітньо-науковій програмі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової ОНП 2016 р. і
2019 р. складає 40 кредити ЄКТС, що в межах закону (30-60 кредитів ЄКТС), що визначено частиною 6, статті 5
Закону України «Про вищу освіту». ОК становлять 3-6 кредитів ЄКТС, окрім ОК «Викладацька практика»,
«Кваліфікаційні екзамени» у ОНП 2016 року – 2 кредити ЄКТС. Проаналізована ОНП 2020 року
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(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20АГРОНОМІЯ%20PhD%202020.pdf) свідчить про те, що
обсяг освітньої складової ОНП збільшився до 60 кредитів ЄКТС, а обсяг окремих ОК складає 4-6 кредитів ЄКТС.
Експертна група відмічає відповідність ОНП 2016 р. і 2019 р., а також ОНП 2020 р. пунктові 27 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, затверджений Постановою КМУ № 261 від
23.03.2016 р., оскільки: 1. Обсяг ОК, які забезпечують здобуття глибинних знань із спеціальності, у ОНП 2016 р. і
2019 р. року складає 15 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 25 кредитів ЄКТС. 2. Обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями, у ОНП 2016 р. і 2019 р. року складає 7 кредитів ЄКТС, у
ОНП 2020 р. - 8 кредитів ЄКТС. 3. Обсяг ОК, які забезпечують набуття універсальних навичок дослідника, у ОНП
2016 р. і 2019 р. року складає 12 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 21 кредит ЄКТС. 4. Обсяг ОК, які спрямовані на
здобуття мовних компетентностей, у ОНП 2016 р. і 2019 р. року складає 6 кредитів ЄКТС, у ОНП 2020 р. - 6 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.

При ознайомленні з ОНП «Агрономія», затвердженої у 2016 році, експертною групою була відмічена відсутність
таких змістовних блоків як «Структурно-логічна схема ОНП», «Форма атестації здобувачів», «Вимоги до СВЗЯВО», а
також матриць відповідностей. Проте при перегляді ОНП «Агрономія» у 2019 році робочою групою були усунуті ці
недоліки, оновлена ОНП являється структурованою і містить всі необхідні позиції та визначення (загальна
інформація, мета, характеристика тощо). Структурно-логічна схема побудовано ступенево за семестрами, де ОК
логічно підпорядковані стосовно тих ОК, що є передумовою для вивчення інших. Згідно матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідним компонентам ОНП «Агрономія» 2019 року, обов’язкові ОК у
сукупності дозволяють досягти заявлених ПРН. Експертна група зазначає, що кожна окрема ОК забезпечує 4 ПРН.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 201 Агрономія з галузі знань – 20 Аграрні науки та
продовольство. Теоретичний зміст предметної області – прикладні наукові дослідження в агрономії; науково-
методичні засади організації дослідницько-інноваційної діяльності; методологія науково-педагогічної роботи;
розробка і впровадження теорій та концепцій управління агрономічними процесами. Об’єктом професійної
діяльності здобувача третього (доктор філософії) рівня вищої освіти є дослідження агрокліматичних факторів,
ґрунтів, рослин, закономірностей формування високопродуктивних агрофітоценозів, якості продукції
рослинництва, її зберігання і доробки. Освітні компоненти «Інноваційні технології сучасного рослинництва»,
«Адаптивні технології нішевих культур», «Захист рослин від біотичних та абіотичних факторів», «Екологізація
аграрного виробництва», «Сучасні методи біотехнології в рослинництві», «Економічна оцінка технологій
рослинництві», «Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів», «Теоретичне обґрунтування систем
землеробства», «Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур» забезпечують здобуття
глибинних знань зі спеціальності 201 Агрономія; вивчення дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи»,
«Філософія науки» дозволяє оволодіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями; освітні
компоненти «Моделювання систем», «Методика досліджень та організація підготовки дисертаційної роботи»,
«Викладацька практика» спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника; дисципліна «Фахова іноземна
мова» забезпечує здобуття мовних компетентностей.

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

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у ЗВО регламентується документами:
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (п. 2.2) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichnainformatsiya); Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук від 28.08.2019 р. (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura). Під час зустрічі зі
здобувачами була надана інформація про процедуру вибору дисциплін. Проаналізувавши ОНП «Агрономія» 2016
року і НП 2016 року, а також у результаті спілкування зі стекґолдерами під час акредитаційної експертизи
експертною групою було встановлено, що здобувачі, які почали навчання за ОНП у 2016/2017 н. р., повністю не
реалізували свою можливість обрати дисципліни обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОНП
(п. 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», п. 26 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук, затверджений Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р.), тому що обсяг
ОНП 2016 року становить 40 кредитів ЄКТС, згідно НП 2016 р. здобувач може обрати з двох вибіркових компонент
(Економічна оцінка технологій в рослинництві/Захист рослин від біотичних та абіотичних чинників) лише одну
обсягом 4 кредити ЄКТС, тобто 10% від загального обсягу освітньої складової ОНП. Згідно НП 2017, 2018 і 2019 років
(https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF) індивідуальна траєкторія навчання
повною мірою реалізується через індивідуальний навчальний план та відповідає вимогам чинного законодавства. У
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НП 2020 р. кількість та різноманітність дисциплін, запропонованих для вибору здобувачем, збільшилась, з’явилась
можливість обрати освітню компоненту з каталогу університету.

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

Процедура практичної підготовки здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про викладацьку практику
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-
doktorantura). Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов’язковим компонентом ОНП «Викладацька
практика» (4 кредити). Експертній групі також було надано для ознайомлення Звіт здобувача з викладацької
практики (https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF). Метою практики є
оволодіння здобувачами вищої освіти сучасних методів та форм організації освітнього процесу у ЗВО. Практика
забезпечує здобувачам можливість опанування навчально-виховного процесу у вищій школі, важливості науково-
методичної роботи щодо забезпечення навчального процесу, методів організації навчальної діяльності студентів.
Базою викладацької практики для здобувачів вищої освіти є Поліський національний університет (ЖНАЕУ). У ЗВО
до керівництва викладацькою практикою здобувачів залучаються досвідчені НПП. Проходження здобувачами
вищої освіти викладацької практики забезпечує отримання досвіду педагогічної діяльності. Крім того практична
підготовка здійснюється під час виконання наукової складової, а саме проведення експериментально-дослідницької
та науково-організаційної діяльності у сфері агрономії. Під час акредитаційної експертизи керівництвом і
менеджментом ЗВО зазначено, що рівень підготовки за ОНП являється достатнім, щоб і надалі працевлаштовувати
випускників та здобувачів у Поліському національному університеті, а здобувачами у свою чергу було висловлено
бажання продовжувати працювати у сприятливій для них атмосфері ЗВО.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) у ЗВО здійснюється у результаті реалізації
насамперед освітніх компонент ОНП («Фахова іноземна мова», «Моделювання систем», «Педагогіка і психологія
вищої школи» та «Викладацька практика»), а також науково-дослідницьких, організаційних, соціально
спрямованих активностей. Набуттю soft skills здобувачами за ОНП «Агрономія» сприяють форми та методи
навчання: експерименти (управлінські та комунікативні навички); участь у науково-практичних конференціях,
тренінгах, семінарах форумах, виставках, майстер-класах (адаптивність, розвиток навичок ділової комунікації,
вдосконалення аналітичних здібностей); метод мозкового штурму (розвиває здатність до оперативного мислення і
включення у командну роботу, культуру комунікації, розвиває навички участі у дискусіях); захист звіту з
викладацької практики, захист дисертаційної роботи (критичне мислення); самоосвіта, завдання з пошуку
інформації, реферати, наукові доповіді (здатність навчатися протягом усього життя); моделювання, ділові ігри,
кейси (креативне мислення).

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

З огляду на відсутність професійного стандарту зміст ОНП «Агрономія» спрямовано на формування
компетентностей та результатів навчання згідно вимог 9 рівня Національної рамки класифікацій.

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.

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) у ЗВО регулюється Положенням про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ, п. 3.12.3 (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), Положенням про
порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
(http://znau.edu.ua/mnauka/aspirantura-ta-doktorantura). Навчальний час, відведений для самостійної роботи
аспіранта, регламентується навчальним планом, індивідуальним навчальним планом та графіком освітнього
процесу і становить: для денної форми навчання 60–65 % загального обсягу навчального часу аспіранта, відведеного
для вивчення конкретної дисципліни, що в свою чергу становить не більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального
часу. У структурі аудиторних годин 35 % припадає на лекції, а більш ніж половина – на лабораторні та практичні
заняття (65 %). Така структура відображає практичне спрямування ОНП та індивідуалізацію освітньої траєкторії. Під
час спілкування зі здобувачами 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.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за дуальною формою освіти не
здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів ОНП «Агрономія» відповідає вимогам законодавства.
Зміст ОНП має чітку структуру, обумовлену структурно-логічною схемою. Зміст ОНП дає змогу досягти заявлених
цілей і результатів навчання. ОНП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти. ОНП
передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills).

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

Експертна група відмітила, що регулярно за ОНП «Агрономія» відбувається удосконалення навчальних планів з
врахуванням забезпечення можливості вільного вибору дисциплін аспірантами, проте здобувачі, які почали
навчання за ОНП у 2016 р., повністю не реалізували свою можливість обрати дисципліни обсягом не менше 25%
кредитів ЄКТС. Рекомендується і надалі за ОНП провадити політику удосконалення формування індивідуальної
траєкторії навчання здобувача та чітко дотримуватись вимог чинного законодавства.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Агрономія» характеризується достатнім рівнем узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями
2.1,2.3, 2.5, 2.6, 2.8, проте мала невідповідності за підкритеріями 2.2 і 2.4 при затверджені ОНП у 2016 році, які були
усунути при її перегляді. Виходячи з релевантності викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги
окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності
ОНП «Агрономія» Критерію 2 (з незначними недоліками).

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.

Порядок та умови вступу на навчання за ОНП «Агрономія» у Поліському національному університеті
регламентуються Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20підготовку%20доктора%20філософії%20-
на%20сайт.pdf) та Правилами прийому до аспірантури та докторантури
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20на%20навчання%20до%20аспірант
ури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖНАЕУ%20в%20%202020%20р..pdf), які оприлюднені на офіційному
веб-сайті ЗВО. Веб сторінка «Аспірантура та докторантура», яка розміщується за посиланням: http://znau.edu.ua/m-
nauka/aspirantura-ta-doktorantura, містить всю необхідну здобувачу інформацію щодо умов вступу на ОНП
«Агрономія». Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2018 та 2019 роках розміщуються у документах
акредитаційної справи (відповідь ЗВО на пункт 13). Вступ на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється на основі наявності у вступника освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст») та вступних іспитів. Правила прийому достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло,
що було підтверджено під час зустрічі зі здобувачами. Дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Під час зустрічі зі здобувачами та науковими керівниками з’ясовано, що абітурієнтами ОНП «Агрономія» являються
випускники Поліського національного університету, які вже заздалегідь ознайомлені з напрямками наукової
діяльності викладачів ОНП, що в свою чергу сприяє чіткому розумінню ними можливості реалізації їх наукових
інтересів на ОНП та співпраці з потенційними керівниками. Конкурсний відбір згідно Правил прийому на навчання
до аспірантури та докторантури до ЖНАЕУ від 20.12.2019 р. (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-
doktorantura) для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на основі наявності у вступника диплома
магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності та конкурсного балу, що обчислюється як сума балів,
отриманих під час складання вступних екзаменів зі спеціальності, іноземної мови та додаткового балу за наукові
здобутки. Абітурієнти, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), попередньо складають додаткове вступне випробування у формі іспиту із
спеціальності вступу (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), що було підтверджено під
час зустрічі експертної групи зі здобувачами. Вступнику, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови
дійсним сертифікатом на рівні, не нижче В 2, приймальна комісія може зараховувати його як результат вступного
випробування з оцінкою «відмінно», проте випадків застосування такої можливості на ОНП «Агрономія» не було.
Вступники подають список опублікованих наукових праць, винаходів та копії публікацій з обраної спеціальності.
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) за
спеціальністю «Агрономія». Потім відбувається співбесіда абітурієнта з провідними викладачами ОНП щодо
напрямку його майбутнього наукового дослідження та їх можливостей як потенційних наукових керівників. На
офіційному веб-сайті ЗВО оприлюднені Програма вступного іспиту за ОНП «Агрономія»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20вступного%20іспиту%20до%20аспірантури,%20спе
ціальності%20201%20Агрономія%20(2020%20р).pdf). Програма вступного іспиту з іноземної мови
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20вступного%20іспиту%20до%20аспірантури%20з%2
0іноземної%20мови.pdf) та Програма додаткового вступного іспиту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20додаткового%20вступного%20іспиту%20зі%20спец
іальності%20201%20Агрономія.pdf).

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентуються Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ, затвердженим Вченою радою університету від 27.02.2020 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня%20про%20перезарахування%20результатів%20навчан
ня.PDF) та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/положення%20Академічна%20мобільність.pdf), які
являються чіткими та зрозумілими. Під час акредитаційної експертизи було з’ясовано, що практики застосування
вказаних правил на ОНП «Агрономія» не було, а також те, що здобувачі недостатньо поінформовані про дані
правила.

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.

Процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюються Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті від 27.02.2020 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF), яке являється чітким та зрозумілим. Під час акредитаційної експертизи було з’ясовано, що
практики застосування вказаних правил на ОНП «Агрономія» не було, а також те, що здобувачі недостатньо
поінформовані про дані правила.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП «Агрономія» та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти та у неформальній освіті, регламентуються низкою положень, які представлені на офіційному веб-сайті ЗВО.
Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, враховують особливості ОНП, прозорими і такими, що забезпечують
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доступ до навчання на третьому рівні за неупередженим конкурсом, що підтверджено в ході дистанційного візиту
експертної групи та розміщеною інформацією на веб сторінці «Аспірантура та докторантура»: http://znau.edu.ua/m-
nauka/aspirantura-ta-doktorantura.

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

У результаті проведеної акредитаційної експертизи рекомендується посилити інформування здобувачів про
можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти та у неформальній освіті, а також
впровадити дану практику в освітній процес ОНП «Агрономія».

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Агрономія» має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2
(правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, а також враховують особливості програми), проте
недостатньо узгоджена за підкритеріями 3.3, 3.4 (низький рівень поінформованості здобувачів про можливість
визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО та неформальній освіті). Виходячи з релевантності
викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв у генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОНП «Агрономія» Критерію 3 (з незначними
недоліками).

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 ОНП цьому підкритерію була розглянута матриця відповідності програмних результатів
навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання. Окрім того, ЕГ проаналізовано ОНП
(https://cutt.ly/vfHLqdW, https://cutt.ly/rfHLwQT), експлікації навчальних програм (https://cutt.ly/lfHLdCC),
індивідуальні плани здобувачів освіти (відповіді на п.1-4 запиту до ЗВО, акредитаційна система), результати
анкетувань, а також вивчена позиція здобувачів освіти та НПП. Для досягнення програмних результатів НПП
використовують наступні методи і види навчання: лекції; практичні, лабораторні, семінарські, індивідуальні
заняття, консультації, інформаційно-комунікаційні технології (мультимедійні лекції, інструктаж через Moodle –
http://185.25.118.66/). Форми та методи навчання і викладання за ОНП регулюються Положенням про організацію
освітнього процесу у ЗВО, затвердженого наказом ректора від 28.03.2019 № 55 (https://cutt.ly/TfHLgch), та
Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ЗВО,
затвердженого рішенням вченої ради університету від 18.12.2016 № 6 (https://cutt.ly/vfHLhv9), згідно з якими
підготовка аспірантів здійснюється за денною і заочною формами. Також, передбачено можливості навчання
здобувачів за індивідуальним навчальним планом. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання
права вільно обирати форми і методи навчання, теми індивідуальних завдань, тематики наукових досліджень з
обґрунтуванням доцільності їх розробки, академічної мобільності (у т.ч. міжнародну), на вибір певних освітніх
компонентів ОНП, брати участь у формуванні індивідуального навчального плану, відвідувати наукові гуртки,
долучатися до наукових та науково-практичних заходів тощо. Вибір здобувачами освітніх компонентів носить
реальний характер. В інтерв’ю здобувачі підтвердили, що в обговоренні проблемних питань – вони вільні у
висловленні та відстоюванні власної думки та інтересів. У ЗВО серед здобувачів та викладачів підтримується
культура свободи слова, творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень та
використання їх результатів. Рівень задоволеності стейкхолдерів відповідністю методів навчання і викладання
визначається онлайн-опитуванням (https://cutt.ly/CfHLjFn, http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya).

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 зустрічі зі здобувачами освіти було встановлено, що їм надається інформація щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання своєчасно та в доступній формі; дана
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інформація є зрозумілою для здобувачів освіти. На веб-сайті університету (рубрика «Аспірантура і докторантура»)
розміщено розклад, графік сесії, каталог і експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін та робочі програми
обов’язкових дисциплін (https://cutt.ly/EfHLzmt, http://185.25.118.66/). Підсумкові форми контролю знаходять своє
відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі. Зі слів здобувачів, дана інформація своєчасно
доводиться до учасників освітнього процесу в усній формі, друкованому та електронному вигляді. Мають місце усні
інформування викладачами на першому занятті з кожної дисципліни стосовно структури, змісту курсу, форми і
критеріїв оцінювання. ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інформаційних
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.

Під час знайомства з матеріально-технічною базою, лабораторним фондом та інфраструктурою університету було
підтверджено поєднання навчання і досліджень на практиці. Поєднання навчання і досліджень під час реалізації
ОНП відбувається шляхом залученням аспірантів до наукової діяльності у рамках роботи наукового товариства
студентів та аспірантів (https://cutt.ly/ifHLccG) та до виконання ініціативних науково-дослідних робіт (номери
державної реєстрації – 0116U008858; 0119U101659; 0120U101601; 0116U008153). Результатом поєднання навчання і
досліджень є публікації їх результатів у вигляді наукових статей у фахових виданнях, тез доповідей, участі у
наукових заходах університету, зокрема Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і
продовольча безпека» (https://cutt.ly/tfHLvuU), «Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та
шляхи їх вирішення» (https://cutt.ly/UfHLv0H) та наукових заходах ННІ агрономії та землеустрою. Проводяться
традиційні щорічні міжнародні науково-практичні конференції та конференції молодих вчених
(https://cutt.ly/CfHLnHs), що забезпечує апробацію наукових досягнень здобувачів. Рада молодих вчених
університету (https://cutt.ly/KfHLWoK) систематично інформує молодих вчених про наукові заходи, що проводяться
в університеті або за його межами. Вагому інформаційну підтримку викладачам і здобувачам освіти у поєднанні
навчання і досліджень забезпечує наукова бібліотека (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/).

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

Відповідно до «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін»
(https://cutt.ly/mfHLRXt) викладачі університету мають постійно оновлювати зміст освітніх компонент, включаючи
у робочі програми навчальних дисциплін найбільш актуальні та новітні наукові досягнення у галузі. Робочі
програми дисциплін оновлюються перед початком кожного навчального року. НПП використовують в освітньому
процесі також свій власний дослідницький досвід, набутий під час виконання дослідницьких проєктів, реалізації
угод з партнерськими науково-дослідними установами, участі в наукових конференціях різного рівня, підготовки
наукових публікацій. Викладачі періодично підвищують кваліфікацію з метою оновлення теоретичних і практичних
знань, оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. ЕГ було надано підтверджувальні
документи про підвищення кваліфікації НПП, що входять до групи забезпечення, а також робочі програми
обов’язкових дисциплін за ОНП (https://cutt.ly/ofHLYPw), які будуть викладатись у 2020-2021 н.р. Загальний аналіз
РП показав, що здобувачам часто рекомендують як основну, так і допоміжну літературу. Зміст освітніх компонентів
ОНП проходить щорічне оновлення, що простежується у аналізі ОНП 2019-2020 н.р. та ОНП 2020-2021 н.р.
Позитивним вважається урахування побажань стейкхолдерів і збільшення аудиторного (контактного) часу з 40
кредитів ЄКТС до – 60. За результатами проведених зустрічей зі здобувачами та НПП виявлено достатній рівень
задоволеності респондентами методами навчання та викладання, загалом освітнім процесом, рівнем кваліфікації
викладачів і зрозумілістю викладання ними навчального матеріалу.

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОНП регламентується «Стратегією
інтернаціоналізації» (https://cutt.ly/CfHLIpp), Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу ЖНАЕУ (https://cutt.ly/PfHLOh0). Освітній процес за ОНП передбачає зв'язок
навчання, викладання та наукових досліджень із інтернаціоналізацією діяльності університету. Інтеграцію
університету до світового науково-освітнього простору здійснює відділ міжнародного співробітництва
(http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9). Університет має угоди про міжнародне
академічне співробітництво (https://cutt.ly/8fHLAlK, https://cutt.ly/PfHLS1p, https://cutt.ly/jfHLFrz,
https://cutt.ly/LfHLGf3), планує розвивати існуючі та напрацьовувати нові партнерства, що зазначалося у фокус-
групах з керівництвом та представниками структурних підрозділів ЗВО. Викладачі та здобувачі мають повноцінний
доступ до наукометричних баз даних Scopus та WoS, а також до загальнодоступних баз даних ResearchGate, Publons,
GoogleScholar та ін. (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). НПП беруть участь у закордонних стажуваннях та підвищеннях
кваліфікації у рамках міжнародних проєктів. (відповідь ЗВО на запит п.1-4). Під час спілкування з адміністративним
та професорсько-викладацьким персоналом, а також здобувачами було встановлено, що вони проінформовані про
можливості академічної мобільності, програмах міжнародного обміну та участі в міжнародних проєктах, ця
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можливість на момент проведення була реалізована на ОНП «Агрономія»: випускниця програми (нині старший
викладач кафедри рослинництва Сладковська Т.А.) на момент проведення акредитації проходить науково-
практичне стажування у Вроцлавському природничому університеті (м. Вроцлав, Польща) тривалістю 33
календарних дні з 31 серпня 2020 р. по 2 жовтня 2020 р.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

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.
Поєднання навчання і досліджень у ЗВО реалізується на 100 % через проведення наукових досліджень аспірантів,
участь у конференціях, семінарах тощо. НПП підвищують свою кваліфікацію відповідно за галуззю знань 20
«Аграрні науки та продовольство» та здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОНП методичну і
наукову роботу.

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

Не всі науково-педагогічні працівники використовують інтерактивні методи навчання, які на сьогодні є актуальним
способом роботи викладача в аудиторії. Інтерактивні методи навчання, сприятимуть активній взаємодії учасників
навчального процесу, при цьому основна вага надається взаємодії здобувачів між собою. Робочі програми деяких
дисциплін мають застарілий контент не зважаючи на щорічне їх оновлення. Незважаючи на широкий спектр
укладених ЗВО угод про міжнародну співпрацю (відповідь ЗВО на питання 18), здобувачі вищої освіти за ОНП
наразі не беруть участі у програмах академічного обміну, зокрема. Рекомендації: 1) Навчально-науковому центру
забезпечення якості започаткувати курс підвищення педагогічної майстерності й включити до тематики занять
питання інноваційних педагогічних технологій; 2) провести спеціальні навчання викладачів та здобувачів вищої
освіти у сфері розроблення та подання грантових проєктів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньо-науковою програмою «Агрономія» сприяє досягненню заявлених у ОНП цілей
та програмних результатів навчання. Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Аспірантам своєчасно надається доступна і
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у
межах окремих освітніх компонентів, які НПП щорічно оновлюють. На ОНП «Агрономія» відбувається поєднання
навчання і досліджень з урахуванням стратегії інтернаціоналізації ЗВО. Виходячи з викладеної інформації та
підтверджуючих її фактів, критерій 4 знаходиться на достатньому рівні. Проте, враховуючи надані рекомендації ЕГ
рівень відповідності навчання і викладання за освітньою програмою – В.

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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими та зрозумілими, дають можливість встановити
досягнення здобувачами вищої освіти результатів навчання. Вони регламентуються «Положенням про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/HfHLJwW), «Положенням про організацію і проведення практики
здобувачів вищої освіти» (https://cutt.ly/DfHLKTX), «Порядком формування рейтингу успішності студентів
Житомирського національного агроекологічного університету» (https://cutt.ly/efHL06k) і, зокрема, для здобувачів
ступеня «Доктор філософії» ‒ «Порядком звітування аспірантів та докторантів у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/PfHZyFP),
які розміщені у вільному доступі для здобувачів на веб-сайті університету. Передбачено такі форми проведення
контрольних заходів: поточний, у тому числі, модульний, та підсумковий (семестровий) контроль. Форма
підсумкового семестрового контролю (екзамен чи залік) визначається навчальним планом. Форми проведення
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контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОНП обираються викладачами залежно від особливостей
дисциплін та результатів навчання. У робочих програмах навчальних дисциплін (201 – Агрономія,
https://cutt.ly/vfHZkef) та системі Moodle (http://185.25.118.66/) наведений розподіл балів за змістовними
частинами. У межах дисциплін, що забезпечують професійну підготовку, позитивні оцінки з поточного і
підсумкового контролю можуть виставлятися автоматично, якщо здобувачем підготовлені та опубліковані наукові
статті у збірниках, які входять до фахових видань та/або видань, які включені до міжнародних наукометричних баз.
Атестація аспірантів проводиться два рази на рік (проміжна, річна) згідно Порядку звітування аспірантів та
докторантів у ЗВО, здійснюється в усній формі з представленням результатів виконання індивідуального плану
наукової роботи. Інформація про форми і строки контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до
здобувачів заздалегідь у різних формах: розміщенням на веб-сайті університету (http://rozklad.znau.edu.ua/),
платформі Moodle, у робочих програмах освітніх компонент, усно кожним викладачем на початку викладання
дисципліни, у разі дистанційної форми навчання ‒ з використанням соціальних мереж та додатків Zoom, Viber та ін.
Інформацію було підтверджено під час інтерв’ювання в різних фокус-групах (зі здобувачами третього рівня вищої
освіти, студентським самоврядуванням, НПП). У результаті аналізу табл. 3 відомостей СО та робочих програм
експертна група дійшла висновку, що в цілому критерії оцінювання дозволяють встановити досягнення результатів
навчання.

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

Стандарт вищої освіти з ОНП «Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відсутній. Для
організації процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії та забезпечення належних умов для їх захистів у
разових спеціалізованих вчених радах Житомирського національного агроекологічного університету розроблено
«Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії» (https://cutt.ly/dfHZxTi). Проміжна (річна та
семестрова) атестація аспірантів відбувається на засіданні кафедри, факультету, а у випускний рік – Ученій раді
університету. Аспіранти готують презентації та обговорюють отримані (проміжні) результати з учасниками вище
зазначених засідань. Критична маса дослідників на ОНП «Агрономія», здатних супроводжувати аспірантів,
відповідає Зальцбургським принципам.

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.

Загалом, за свідченнями здобувачів, правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими та
доступними для них. Позитивною практикою є широке використання платформи Moodle для проведення
контрольних заходів. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується встановленням однакових умов для всіх
здобувачів вищої освіти, єдиних критеріїв оцінювання, оприлюдненням строків здачі контрольних заходів. Форми
контрольних заходів та 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 освітньо-наукової програми
«Агрономія» забезпечується системою оцінювання здобувачів вищої освіти, прописаною в п.4 «Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (https://cutt.ly/kfHZvFe). Для запобігання виникнення
конфлікту інтересів до початку підсумкового контролю оприлюднюється та доводиться до відома здобувачів і
викладачів порядок подання і розгляду апеляції. Запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів сприяє
Студентська рада Університету (https://cutt.ly/DfHZWyC), яка діє на основі «Положення про студентське
самоврядування в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/hfHZnLc), захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти. Здобувачі,
які отримали незадовільну оцінку чи, які не з'явилися в день визначений за розкладом для складання контрольного
заходу мають право перескласти іспит чи залік упродовж сесії за індивідуальним графіком ліквідації академічних
заборгованостей. Аспіранти та студентське самоврядування позитивно оцінюють об'єктивність екзаменаторів.
Стейкхолдери під час інтерв'ю вказали, що випадків конфліктних ситуацій щодо оцінювання аспірантів, а також
застосування процедур врегулювання конфлікту інтересів за час існування ОНП не було.

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

У ЖНАЕУ політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначено чітко і зрозуміло, про
що засвідчили під час інтерв’ювання аспіранти, їх наукові керівники, представники адміністрації факультету та
сервісних підрозділів. Політика, механізми і процедури дотримання академічної доброчесності є наперед
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визначеними, чіткими, достатньо зрозумілими та оприлюднені у відкритому доступі (https://cutt.ly/YfHZUyk).
Відповідно до рішення ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
від 27 червня 2019 р. система управління якістю послуг у сфері вищої освіти Житомирського національного
агроекологічного університету відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю» та
підтверджена відповідним сертифікатом. Спілкування зі здобувачами та НПП підтвердило, що у ЗВО наявні чіткі і
зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій. Освітня діяльність університету базується на
принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей,
інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. Здобувачі та представники студентського
самоврядування зазначили, що вони мають можливість анонімно скористатися «Скриньками довіри». Передбачено
перевірку на предмет академічного плагіату кваліфікаційних робіт, а також друкованих праць студентів, аспірантів
та викладачів. Під час опитування було виявлено, що для цього використовуються офіційні системи «Unicheck» та
«StrikePlagiarism». Неприйнятним вважається рівень оригінальності тексту менше 50-90 % (залежно від наукової
роботи). Наукові публікації і кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти розміщуються в інституційному
репозитарії університету (https://cutt.ly/vfHZIns). Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів ОНП
«Агрономія» відбувається через просвітницьку роботу із залученням працівників бібліотеки, студентів, аспірантів,
викладачів та адміністрації університету. У березні 2020 року проведено заняття для науково-педагогічних
працівників та аспірантів на тему: «Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату»
(https://cutt.ly/ofHZOW4). Опитування виявило, що всі респонденти знайомі з усіма видами порушень академічної
доброчесності, які визначені у ст. 42 Закону України «Про освіту» (списування, обман, вплив у будь-якій формі та
ін.). Здобувачі підтвердили розуміння процедури та механізмів дотримання академічної доброчесності. ЕГ
переконалася, що здобувачі ознайомлені з процедурою перевірки робіт на академічний плагіат та можливими
наслідками за негативний результат такої перевірки. Випадків академічної недоброчесності здобувачами вищої
освіти та НПП зафіксовано не було, тому необхідність у вживанні якихось заходів не виникала.

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 аспірантами результатів навчання. Чіткі і 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. Стандарти, процедури і політика дотримання академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими
для всіх учасників освітнього процесу. Здійснюється популяризація академічної доброчесності серед здобувачів
вищої освіти. У ЗВО діють офіційні системи перевірки письмових робіт на плагіат «Unicheck» та «StrikePlagiarism».
Гарною практикою ЗВО є систематичне проведення тренінгів та семінарів щодо роз'яснення академічного письма та
доброчесності. Окрім того, сильною стороною ЗВО за даним критерієм є те, що університет запрошує представників
компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, задля проведення лекцій,
тренінгів для науковців і здобувачів. Університет має сертифіковану ДП «Житомирський науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 27 червня 2019 р. систему управління якістю послуг у сфері
вищої освіти згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю».

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

Слабкі сторони за критерієм 5 не виявлені.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО приділяється значна увага якості послуг у сфері вищої освіти, які відповідають вимога ДСТУ ISO 9001:2015
«Система управління якістю», що підтверджено сертифікатом та відгуками респондентів. Ураховуючи повну
узгодженість за підкритеріями 5.1-5.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту,
експертна група дійшла висновку, що ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає Критерію 5 з
оцінкою А.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Аналіз кадрового складу в цілому засвідчив високий рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім
компонентам, які вони викладають на ОНП. Це, зокрема, відповідність спеціальності 201 «Агрономія», а також
іншим спеціальностям (за профілем конкретних дисциплін). Підтвердженням є наявні дипломи про вищу освіту,
дипломи про наукові ступені, а також атестати про вчені звання. Під час аналізування даних табл. 2 відомостей
самооцінювання та додаткових документів (згідно з запиту до ЗВО), експертна група зафіксувала відповідність
досліджень викладачів формату тих дисциплін, які вони забезпечують на ОНП. Узгодженістю із академічною
кваліфікацією викладачів програми також є високі професійні активності НПП згідно з чинними Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності (2015 р.). Наукові керівники аспірантів є докторами с.-г. наук,
кваліфікованими дослідниками, які активно займаються науковою діяльністю. Під час інтерв’ювання здобувачі
вищої освіти дали високу оцінку професійним якостям своїх викладачів. Отже, кваліфікація викладачів
уможливлює досягнення цілей та програмних результатів навчання на ОНП.

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

Прозорість процедури конкурсного відбору викладачів підтверджено під час інтерв’ю з НПП, адміністрацією
агрономічного факультету та представниками сервісних підрозділів. Конкурсний відбір викладачів у ЖНАЕУ
здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf). Для проведення такого відбору
створюється конкурсна комісія, яка у своїх діях керується «Положенням про конкурсну комісію…»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20конкурсну%20комісію.pdf). Процедура
конкурсного відбору завершується підписанням контракту, який передбачає виконання регламентованих обов’язків
щодо навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи. У результаті бесід з НПП виявлено, що процедури
конкурсного добору викладачів у цілому є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів відповідно до їх академічної кваліфікації за дисциплінами ОНП. Необхідний рівень
професіоналізму викладачів ОНП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за відповідною
спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий рівень,
педагогічну майстерність; забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін.

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

Основним роботодавцем для випускників ОНП є Поліський національний університет (ЖНАЕУ). Стратегічними
партнерами Поліського національного університету (ЖНАЕУ), що залучені до реалізації освітнього процесу на
агрономічному факультеті, є ТОВ «Дедденс Агро»; ПП «Галекс-Агро» ; Інституту сільського господарства Полісся
НААН ТОВ «КСАНТ-2» (с. Устинівка, Малинський р-н, Житомирська обл.); ПП «ЖЕРМ» (с. Федорівка Житомирська
обл., Черняхівський район); ФГ «Польовик» (с. Лука Житомирький р-н, Житомирська обл.). Залучення роботодавців
до освітнього процесу підтверджено на зустрічі 4, де були присутні: Чайка О.В., директор Управління департаменту
регіонального розвитку Центрального регіону ТОВ «Хімагромаркетинг»; Орловський М. Й., керівник Західного
регіону групи Компанія «Долина»; Молдован Ж.А., учений секретар Хмельницької державної сільськогосподарської
дослідної станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН. Залучення роботодавців до реалізації
освітнього процесу відбувається через читання лекцій, проведення практичних робіт і практик на підприємствах, в
організаціях та установах. Залучення роботодавців до перегляду освітніх програм відбувається шляхом їх
обговорення на нарадах, круглих столах, а також через електронне листування з гарантом та НПП кафедри.
Документальним підтвердженням співпраці є оформлені договори про науково-дослідну роботу, стажування
викладачів тощо (Відповідь на питання 6 до запиту наданих від ЗВО документів).

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

Під час акредитаційної експертизи виявлено, що ЗВО має гарні практики із залучення роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу, а також професіоналів-практиків й представників роботодавців до аудиторних занять
на інших ОНП аграрного профілю. Професіонали-практики та експерти в галузі агрономії залучаються до
аудиторних занять шляхом проведення відкритих проблемних лекцій, ознайомчих лекцій, семінарів та
консультування здобувачів третього ступеня вищої освіти у написанні наукової роботи. Наведену інформацію було
підтверджено під час зустрічей зі здобувачами освіти та роботодавцями. Зокрема, у 2019 році було прочитано
лекцію для здобувачів вищої освіти Прохоровим В. Н., доктором біологічних наук, головним науковим
співробітником лабораторії росту та розвитку рослин Інституту експериментальної ботаніки Національної академії
наук Білорусі та заступником директором ПП «Галекс-Агро» Ільчишиним Л.М. Відбулася також зустріч здобувачів
вищої освіти з офіційним представником ТОВ «Німецький аграрний холдинг», на якій було презентовано програму
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сучасних технологій високоефективного органічного виробництва в Німеччині, що сприяє не лише розширенню
знань здобувачів, а також можливості їх участі у спільних українсько-німецьких проектах (znau.edu.ua/mizhnarodna-
spivpratsia/uchast-u-mizhnarodnykh-proektakh). Події висвітлювалися в новинах на сайті Поліського національного
університету (ЖНАЕУ) (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-u-mizhnarodnykh-proektakh).

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

Діяльність з професійного розвитку викладачів у ЗВО регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https://cutt.ly/LfHZKDE). НПП, задіяні на ОНП, проходять
стажування або підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років, що підтверджується наданими ЕГ
відповідними звітними документами. Водночас члени експертної групи констатують, що досвід проходження
закордонних стажувань наразі є обмеженим. Тому є необхідність активізації проходження стажування викладачів у
закордонних наукових установах та ЗВО. Окрім планових підвищень кваліфікацій, викладачі мають сертифікати
видані Медісонським міжнародним інститутом та бізнес школою (Лондон, Великобританія – Сполучене
Королівство) про знання іноземної мови рівня В2 (Ключевич М. М.). Окрім того, проходили закордонне стажування
Akademie HUSPOL, Чеська республіка (Ключевич М.М.). Професійний розвиток викладачів відбувається також
шляхом їх участі у роботі спеціалізованих вчених рад. У межах ОНП д. с.-г. н., професор В. В. Мойсієнко є членом
двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, зокрема: Д 27.361.01 у ННЦ
«Інститут землеробства НААН» та Д 71.831.01. у Подільському державному університеті. Науковими керівниками
здобувачів є досвідчені фахівці (В. В. Мойсієнко; В. Г. Дідора; М. М. Ключевич), які мають власні наукові школи.
Професійному розвитку викладачів сприяє їх участь у роботі редколегії фахових видань (Мойсієнко В. В. є членом 3
редакційних колегій). НПП також брали участь у міжнародних конференціях. Рішенням Вченої ради визначено
механізми преміювання НПП за підготовку статей, що входять у міжнародні наукометричні бази даних (Web of
Science, Scopus), підготовку патентів, а також студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад, що
підтверджується Положенням про преміювання (https://cutt.ly/FfHZBD3), наказом ректора (https://cutt.ly/OfHZ1Sh)
та колективним договором (https://cutt.ly/FfHZ3wW).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Сприяння професійному розвитку викладачів освітньо-наукової програми становить цілісну систему. Починаючи із
надання і взаємодії методичної допомоги на кафедрах, на рівні структурного підрозділу переходить у систему
тренінгової роботи, проведенні практичних семінарів, наукових конференцій, круглих столів, підвищення
кваліфікації. Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного
університету, затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від «02» липня 2015 р. протокол № 11, регулює процедуру
стимулювання НПП за зразкове виконання своїх обов'язків та визначає особливості їх заохочення (матеріальне,
подяки, нагороди) (https://cutt.ly/yfHZ6GA). Кожен викладач обґрунтовано та свідомо закріплений за кожною
дисципліною і розвивається згідно її напряму через наукові публікації, посібники, співпрацю з виробництвом. ЗВО
надає відомості про можливості проходження підвищення кваліфікації викладачів згідно з напрямом навчально-
наукової діяльності, що регламентоване Положенням про підвищення кваліфікації та стажування НПП,
затверджене рішенням Вченої ради ЖНАЕУ протокол № 4 від 26.11.2015 р. (https://cutt.ly/KfHXrPY). З метою
активізації наукової, навчально-методичної, організаційно-виховної роботи професорсько-викладацького складу
запроваджено процедуру рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників.
Рейтингова система оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів передбачає
вимірювання у балах результатів науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету
і його структурних підрозділів за трьома видами робіт: наукова, навчально-методична, організаційно-виховна. 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. Оцінка викладацької
майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення відкритих занять, взаємного відвідування занять
викладачами, а також частково через анонімні опитування здобувачів. Результати обговорюються на кафедральних
семінарах, робляться висновки та надаються рекомендації. Певною мірою розвиток викладацької майстерності
стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на навчально-методичні семінари та науково-практичні
конференції. Зокрема, всі респонденти відзначили позитивну роль преміювання за опублікування статей у
виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а також патентів на винахід та корисну
модель, за захист кандидатських та докторських дисертацій, що регламентується «Положенням про нагороди та
почесні звання ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/xfHXyO1).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У Поліському національному університеті (ЖНАЕУ) система розвитку педагогічної майстерності включає моральне
та професійне заохочення. Процедури добору викладачів є прозорими та публічними. ЗВО має гарні практики
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преміювання НПП за підготовку та захист дисертацій, підготовку статей, що включені до міжнародних
наукометричних баз даних тощо. У ЗВО налагоджена система професійного розвитку викладачів через програми
підвищення кваліфікації та участь у програмах мобільності викладачів та науковців, а також у фахових міжнародних
програмах з підвищення кваліфікації науковців. Готовність роботодавців долучатися до участі у навчальному
процесі за ОНП на взаємовигідних з університетом умовах.

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

Рекомендації: Сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців галузі до проведення
аудиторних занять за ОНП на постійній основі. Організувати систему морального та/або матеріального заохочення
гарантів ОНП. Рекомендації: 1) на ОНП «Агрономія» активізувати налагоджену в ЗВО систему академічної
мобільності та наукових стажувань викладачів і аспірантів у зарубіжних установах; 2) продовжити наповнення
офіційного сайту Університету, зокрема на персональних сторінках НПП відобразити закріплення дисциплін за
ними та бібліографію опублікованих наукових праць впродовж останніх п’яти років; 3) стимулювати інформальну
освіту викладачів і здобувачів вищої освіти, зокрема через різні освітні платформи; 4) запровадити практику
проведення аудиторних занять на регулярній основі експертів галузі, роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОНП «Агрономія», забезпечує досягнення
цілей та програмних результатів навчання. Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою і дозволяє
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму та успішної реалізації ОНП. До організації та реалізації
освітнього процесу на ОНП долучаються роботодавці, професіонали-практики, експерти галузі. В університеті
налагоджена системи професійного розвитку викладачів та стимулювання розвитку викладацької майстерності.
Відповідно до проведеного оцінювання підкритеріїв критерію 6 «Людські ресурси», які забезпечують реалізацію
освітнього процесу на ОНП «Агрономія» знаходиться на достатньому рівні. Експертна група дійшла висновку, що
ОНП за критерієм 6 відповідає рівню В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертною групою відмічено достатній рівень матеріально-технічної бази ЗВО у рамках реалізації ОНП. У ході
огляду, Гарантом було надано відеоматеріали інфраструктури закладу, презентації навчальних аудиторій,
лабораторій та відповідна документація. З метою досягнення визначених освітньою програмою цілей та ПРН
функціонують: аудиторії з наявним презентаційними матеріалом, сертифікована вимірювальна лабораторія
навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища університету (http://znau.edu.ua/2016-
03-31-12-53-00/vymiriuvalna-laboratoriia-zhnaeu), науково-аналітична лабораторія з ґрунтознавства, науково-
дослідна лабораторія агрономічного факультету, науково-дослідна лабораторія з технології зберігання та переробки
продукції рослинництва, тепличний комплекс, дослідне поле, ботанічний сад, машино-тракторний парк. Зі слів
Гаранта зазначено, що здобувачі мають можливість проводити свої та/або спільні наукові дослідження на базі
агроформувань регіону та науково-дослідних інститутів, з якими заключено угоди про співпрацю (ПП ім. Шевченка,
ПП «ЖЕРМ», ФГ «Польовик», ТОВ «Гор Інвест Агро», науково-інноваційний департамент ТОВ
«Хімагромаркетинг», Інститут сільського господарства Полісся НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН»). У ЗВО
діє регіональний інноваційно-космічний кластер (https://risc.com.ua/), структурним підрозділом якого є Навчально-
науковий центр космічних технологій (http://space.znau.edu.ua/), який надає методичну підтримку в організації і
проведенні освітнього процесу, наукових досліджень у сфері дистанційного зондування спільно з науковцями ОНП
«Агрономія». Також для розвитку і впровадження ГІС технологій у навчальний та науковий процес здобувачів
створено Центр геоінформаційних технологій ArcGIS (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/u-poliskomu-
natsionalnomu-universiteti-vidkrili-tsentr-geoinformatsijnikh-tekhnologij-
arcgis#!92139149_3084699184908691_4883343966914740224_n) з метою набуття нових навичок роботи в
програмному середовищі «ArcGIS». Діє Поліський центр органічного виробництва «Полісся Органік»
(http://organic.znau.edu.ua/ua/). В університеті функціонує ресурс Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), на якому
розміщено належне навчально-методичне забезпечення освітніх компонент з доступом для НПП та здобувачів
вищої освіти. У закладі діє наукова бібліотека, яка представлена репозитарієм, базою даних та електронним
каталогом щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на ОНП, що повністю задовольняє
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потреби навчального процесу. Зі слів директора бібліотеки Ігнатюк М. В. зазначено, що здобувачі, їх наукові
керівники та науково-педагогічний персонал мають вільний доступ до усіх ресурсів бібліотеки, включаючи доступ до
міжнародних науково-метричних баз Scopus та Web of Science. Зі слів здобувачів, представників студентського
самоврядування, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених зафіксовано достатній
рівень задоволеності матеріально-технічною базою ЗВО.

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

У ході спілкування з менеджментом закладу, аспірантами, студентським самоврядуванням та науково-
педагогічними працівниками, на ОНП забезпечено вільний доступ до Всесвітньої мережі Інтернет, навчально-
наукових лабораторій, наукової бібліотеки, бібліотечних інформаційних ресурсів та науково-інформаційних
платформ установи (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Зі слів здобувачів, НПП та наукових керівників зазначено, що
при зверненні вперше до спеціалізованих сервісів Unicheck та Strike Plagiarism для перевірки наукових робіт на
виявлення збігів (ідентичності), схожості текстів – така перевірка є безкоштовною, надалі, за повторних звернень,
вартість послуги складає 1,80 грн. за 1 сторінку (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=371&Itemid=512),
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ПоложенняПослуги-конвертирован.pdf).

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.

Заклад вищої освіти забезпечує належне безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів на ОНП,
достатній рівень задоволеності їхніми потребами та інтересами, що було підтверджено у ході огляду матеріально-
технічного устаткування, зустрічей з різними групами учасників. У Стратегії розвитку ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf) зазначено, що пріоритетним напрямом є
системний розвиток інфраструктурного комплексу Університету, створення якісного освітнього середовища з
безпечними умовами для життя та здоров’я здобувачів. В університеті постійно проводяться інструктажі з
дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. У закладі діє Соціально-
психологічна служба, діяльність якої регламентується «Положенням про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ЖНАЕУ Положення про соц-психологічну службу - копия-
конвертирован.pdf), яка надає психологічну, соціальну підтримку здобувачам для збереження позитивної
атмосфери в колективі. У ході інтерв’ювання аспірантів ОНП «Агрономія» виявлено, що студентське
самоврядування закладу, безпосередньо агрономічного факультету та Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovo-innovatsiina-diialnist), відіграють
важливу роль у створенні можливості самостійної реалізації для здобувачів. Студентське самоврядування забезпечує
захист прав і інтересів здобувачів вищої освіти згідно повноважень та обов’язків
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf). Експертна група зазначає, що в
ЗВО створено позитивний, сприятливий простір для здобувачів на ОНП «Агрономія.

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

У фокус групі зі здобувачами ОНП «Агрономія» зазначено, що всю інформаційну підтримку вони можуть отримати
у вільному доступі на веб-сайті ЗВО, в тому числі на вкладці аспірантури і докторантури (http://znau.edu.ua/m-
nauka/aspirantura-ta-doktorantura), а також на офіційних сторінках у соціальних мережах Twitter, Facebook,
Instagram тощо. Організаційна підтримка освітнього процесу створена згідно «Положення про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ», і «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук» (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura) з використанням
інформаційних технологій. Здобувачі зазначали, що отримують постійну освітню, інформаційну, консультативну,
організаційну підтримку від наукових керівників, завідувачки аспірантурою Мельник Н. В., Гаранта ОНП Мойсієнко
В. В., представників наукової бібліотеки та органів студентського самоврядування. З боку адміністрації закладу
постійно надається соціальна підтримка, а саме здобувачі забезпечені гуртожитком, вчасно отримують стипендію, за
публікацію статей у міжнародних наукометричних базах – отримують матеріальне заохочення. Аспіранти
наголосили, що вони також мають змогу висловити свої думки та пропозиції щодо навчального процесу та всебічної
підтримки і керівництву закладу. Наявні скриньки довіри для особистих звернень. Здобувачі вищої освіти
підтвердили достатній рівень задоволеності підтримкою з боку ЗВО та зручністю наданих освітніх послуг.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.
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У ході огляду матеріально-технічної бази університету ЕГ зафіксовано, що в закладі створено належні умови для
реалізації права на якісну освіту особами з особливими освітніми потребами (пандуси, ліфти в корпусі №4,
спеціальні адаптовані парти в аудиторіях). Зазначеній категорії осіб забезпечується підтримка в навчальному
процесі згідно «Положення про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF). Також, у
закладі створені можливості навчання осіб з особливими освітніми потребами дистанційно, використовуючи сервіс
Moodle та за індивідуальним графіком. Освітній процес забезпечено необхідними навчально-методичними
матеріалами, згідно робочої програми дисциплін. Учасники фокус груп підтвердили, що у ЗВО створено всі умови
для супроводу осіб з особливими потребами, а також реалізації їхнього права на освіту. У фокус групах менеджменту
закладу, НПП та аспірантів зазначено, що особи з особливими освітніми потребами за ОНП «Агрономія» не
навчаються.

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 фокус групах з аспірантами, студентським самоврядуванням, НПП, науковими керівниками здобувачів
підтверджено обізнаність з низкою регламентуючих документів щодо конфліктних ситуацій, що є у вільному доступі
та діють в університеті, а саме: «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ»,
Наказ про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції, Наказ про створення
Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирського національного агроекологічного університету,
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya), а також зазначили про інформаційно-консультаційну підтримку щодо
запобігання, прояву та вирішення конфліктних ситуацій та відсутність скарг, пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією, корупцією у межах реалізації освітньо-наукової програми «Агрономія».

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЕГ зазначає, що матеріально-технічні, фінансові, та навчально-методичні ресурси відповідають вимогам якісної
освітньої та наукової підготовки здобувачів на ОНП «Агрономія» та сприяють досягненню заявлених цілей, завдань
та ПРН. Освітній простір є безпечним для навчання і здоров’я здобувачів та задовольняє їх інтереси й потреби.
Здобувачі забезпечені робочими місцями в кабінетах, комп’ютерами, мають вільний та безоплатний доступ до
інформаційних ресурсів, бібліотечних фондів та всієї інфраструктури ЗВО. Наявна постійна всебічна підтримка з
боку студентського самоврядування та Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Виявлено чіткість і зрозумілість політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій.

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

ЕГ рекомендує посилити інформативну складову щодо обізнаності здобувачів змістом освітніх компонент, формами
контрольних заходів та можливостями зарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та у
неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ відмічає, що наявність та стан матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу на ОНП за спеціальністю
201 «Агрономія» у ЗВО відповідає вимогам у сфері надання освітніх послуг та знаходиться на високому рівні.
Освітнє, організаційне та інформаційне забезпечення дозволяє якісно готувати фахівців за освітньою програмою.
Достатній рівень задоволеності здобувачів різними формами підтримку з боку ЗВО. Конфліктні ситуації не були
виявлені, проте передбачені дієві процедури їх врегулювання. Проте рекомендуємо врахувати надані пропозиції,
тому рівень відповідності - В.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО чітко дотримується процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
наукової програми. Даний порядок регламентується діючими положеннями: «Положення про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про моніторинг ОП.PDF), «Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompania/Polozhennia_pro_vnutrishniu_systemu_zabezpe
chennia_yakosti_vyshchoi_osvity.pdf), які є у вільному доступі на сайті університету. Згідно яких критерії, за якими
відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотного зв’язку з НПП, здобувачами ВО,
випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі знань та потреб суспільства. Також у
вкладці «Публічна інформація» сайту для громадського обговорення представлено проєкт ОНП Агрономія. Зі слів
Гаранта ОНП зазначено, що освітньо-наукова програма переглядається щорічно. Підтвердженням цього є витяги з
протоколів розширених засідань випускових кафедр, де висвітлювалися питання щодо періодичного перегляду
освітньої програми за участі учасників освітнього процесу.
(https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF).

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.

У фокус групі зі здобувачами виявлено, що вони долучаються до перегляду ОНП з висловленням пропозицій щодо
структури освітньої програми на розширених засіданнях кафедри рослинництва. Підтвердженням є протоколи
засідань групи забезпечення навчального процесу
(https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF). Голова студентського
самоврядування Університету Демʼянчук І.В. та представник від органу студентського самоврядування, в якому
реалізовується ОНП Агрономія Шульга С.Ю. запевнили, що беруть активну участь у процедурах перегляду й
моніторингу освітньої програми на засіданнях вчених рад агрономічного факультету і університету. У закладі діє
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, представники якого залучені до процедури
періодичного перегляду ОНП і навчального плану, а також приймають активну участь у процедурах забезпечення її
якості. У фокус групі, заступник голови Товариства Кощук-Ященко О.А зазначив, що його представники входять до
складу Вченої ради університету, методичних комісій, і залучені до обговорення програми, її якісного змісту та
наповнення основними складовими компонентами. Для здобувачів вищої освіти навчально-науковим центром
забезпечення якості освіти розроблено опитувальники для визначення рівня їх задоволеності освітнім процесом та
змістовним наповненням ОНП. У розділі «Науково-інноваційна діяльність» представлено результати анкетування
аспірантів (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/naukovo-innovatsiina-diialnist), проте посилання на форми анкет
не висвітлено.

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

У фокус групі з роботодавцями, а саме директором Управління департаменту регіонального розвитку Центрального
регіону ТОВ «Хімагромаркетинг» Чайкою О.В., керівник Західного регіону групи Компанія «Долина» Орловським
М. Й., ученим секретарем Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та
сільського господарства Поділля НААН Молдован Ж. А. виявлено активну співпрацю з науковцями закладу на
основі затверджених угод. Роботодавці запевнили, що активно залучені до процесу періодичного перегляду ОНП на
засіданнях кафедр, а також вносять свої рекомендації та побажання до змістовного наповнення освітньої програми.
Проте Раду роботодавців на агрономічному факультеті не створено, онлайн анкетування з цією фокус групою не
проводяться.

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

Зі слів Гаранта ОНП Мойсієнко В. В. зазначено, що випуск здобувачів за третім ступенем вищої освіти на ОНП
«Агрономія» буде проходити вперше у 2020 році, але кар’єрний шлях випускників аспірантури відслідковується на
випускових кафедрах та агрономічному факультеті відповідно. Зауважено, що більшість випускників аспірантури
минулих років захищали свої дисертації й залишалися працювати в університеті. Наразі створюється база
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систематизації та аналізування інформації щодо майбутнього працевлаштування випускників, які не працюють у
ЗВО.

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

У ЗВО функціонує Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, діяльність якої регламентовано чинним
«Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти у ЖНАЕУ.pdf). У фокус групі з представниками структурних підрозділів, а саме з керівником навчально-
наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н. І. зафіксовано, що в ЗВО обговорення питань щодо
ОНП та освітньої діяльності з її реалізації відбувається періодично на розширених засіданнях кафедр, методичних
комісій та вчених рад агрономічного факультету та університету із залученням представників студентського
самоврядування та менеджменту. Винесені стейкхолдерами пропозиції і побажання аналізуються та обговорюються
з метою прийняття рішення щодо покращення якості освітнього процесу, змістовного наповнення освітніх
компонент, оновлення робочих програм, силабусів й навчально-методичного забезпечення. Зі слів Степаненко Н. І.
відзначено, що з метою врахування виявлених слабких сторін ОНП та наданих пропозицій заінтересованими
сторонами, у 2020 році у ЗВО розробили ряд нормативних документів, проєкти яких було подано на сайті
університету для громадського обговорення та затверджено вченою радою університету. У ході моніторингу освітньої
програми «Агрономія» навчально-науковим центром забезпечення якості освіти було надано рекомендацію щодо
створення можливостей міжнародного стажування аспірантів, консультативної підтримки роботодавців та
розширення переліку вибіркових компонент. Зі слів Гаранта ОНП Мойсієнко В. В., науково-педагогічні працівники
щороку оновлюють навчально-методичне забезпечення освітніх компонент, працюють над удосконаленням
контенту робочих програм й силабусів, а також переглядають змістовну складову практичної підготовки, атестації
аспірантів та стажування.

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

Акредитація освітньо-наукової програми «Агрономія» за третім ступенем вищої освіти проводиться вперше.

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

В університеті діє навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, ряд нормативних документів
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) згідно з якими ЗВО формує культуру якості та
дотримується усіх визначених процедур. У ході дискусій з академічною спільнотою зазначено, що в закладі
формується культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за нею. Це
підтверджується постійними інформативним супроводом щодо розвитку і вдосконалення освітньої діяльності за
ОНП. Інформування відбувається на засіданнях вченої ради університету, агрономічного факультету та випускових
кафедр. На ОНП Агрономія представники академічної спільноти постійно залучені до процесу внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності, а саме активно долучені до проведення рецензування кваліфікаційних
робіт здобувачів, наукових і навчально-методичних матеріалів. З метою постійного розвитку освітньо-наукової
програми та освітньої діяльності за нею НПП проходять стажування та підвищення своєї кваліфікації, беруть участь
у вітчизняній й міжнародній академічній мобільності для ознайомлення з досвідом інших університетів щодо
розвитку культури якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В університеті процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП
регламентується діючими положеннями. Діє навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, який
забезпечує дотримання якості освітньої діяльності та вищої освіти відповідно до регламентуючих документів та
стандартів. Здобувачі вищої освіти, академічний персонал і роботодавці долучаються до процесу перегляду освітньо-
наукової програми.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.
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ЕГ зазначає про доцільність структурування інформації, яка стосується удосконалення змісту освітньо-наукової
програми на веб сторінці ЗВО чи вкладці агрономічного факультету, зокрема щодо залучення стейкхолдерів до
періодичного перегляду, моніторингу та надання пропозицій покращення її змістовного якісного наповнення.
Регулярно проводити опитування випускників, роботодавців, академічної спільноти та презентувати результати на
сайті ЗВО. За можливості створити Раду роботодавців для надання консультацій щодо поліпшення якості освітнього
процесу на ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

У ЗВО процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
регламентується діючими положеннями. Наявне анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності
методами і формами викладання та оцінювання, доцільності вивчення того чи іншого освітнього компонента й
відповідності ПРН, навчально-методичним забезпеченням, використанням наукових бібліотечних ресурсів,
консультативною й соціальною підтримкою. У закладі функціонує навчально-науковий центр забезпечення якості
освіти, діє низка положень, згідно яких заклад формує культуру якості та акцентує увагу на дотриманні усіх
визначених процедур. Академічна спільнота долучена до процесу внутрішнього забезпечення якості ОНП.
Відповідно до проведеного оцінювання підкритеріїв критерію 8 внутрішнє забезпечення якості ОНП за
спеціальністю 201 «Агрономія» знаходиться на достатньому рівні, проте варто врахувати надані рекомендації, тому
рівень відповідності - 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.

Експертною групою у фокус-групах зафіксовано чіткість і зрозумілість правил і процедур, що регулюють права й
обов’язки учасників освітнього процесу та послідовність їх виконання на освітньо-науковій програмі, що
підтверджується Статутом ЗВО, діючими Положеннями про організацію освітнього процесу, про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти та ін. Всю загальну інформацію у вільному доступі розміщено на сайті установи, у
вкладці Публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Також для здобувачів, всю
актуальну інформацію подано у вкладці Аспірантура та докторантура (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-
doktorantura).

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.

Проєкт ОНП «Агрономія» розміщено на сайті за лінком: (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Проєкт
ОНП Агрономія.pdf). Також на інтернет сторінці розміщено інформацію задля надання пропозицій та зауважень
щодо змістовної частини освітньо-наукової програми, які можна надсилати на вказану електронну поштову
скриньку. Згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у
Житомирському національному агроекологічному університеті»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про моніторинг ОП.PDF) перегляд ОНП здійснюється
кожного року у формах оновлення або модернізації. У ході бесіди з Гарантом – Мойсієнко В.В., аспірантами,
роботодавцями та академічною спільнотою та ознайомленням з витягами протоколів засідань кафедр виявлено, що
ЗВО забезпечує вчасне висвітлення проєкту ОНП для публічного обговорення на сайті університету.

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.

Експертною групою виявлено вчасне розміщення на сайті ЗВО інформації про освітню програму з очікуваними
результатами навчання, які здобувач може набути за умови успішної її реалізації та які узгоджуються з
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компонентами матриці відповідності згідно з «Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду
освітньої програми у Житомирському національному агроекологічному університеті». На вкладці «Аспірантура та
докторантура» є доступ до Порядку звітування аспірантів та докторантів
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Порядок звітування аспірантів та докторантів.pdf). У фокус
групах зі здобувачами та НПП виявлено, що робочі програми дисциплін освітньої програми представлено на
дистанційній платформі Moodle та вкладці агрономічного факультету (http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-
fakultet/m-decanat-agronomichnogo). У достатньому обсязі вся інформація наявна на вкладці «Публічна інформація
ЗВО» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), для інформування відповідних стейкголдерів та
суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ЗВО чітко дотримується прозорості й публічності викладеної та наданої інформації. ЕГ виявлено, що усі процедури
є доступними та відкритими для усіх учасників освітнього процесу, і є регульованими в частині інформування про
особливості навчального процесу. Усі заінтересовані сторони долучені до внесення своїх рекомендацій та побажань
до проєкту освітньо-наукової програми.

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

Веб-сторінка ЗВО є інформативно насиченою. Проте варто, всю інформацію, яка стосується акредитаційної
експертизи ОНП «Агрономія», подати окремою вкладкою на сайті закладу чи агрономічного факультету, зокрема
врахування пропозицій стейкхолдерів щодо покращення якості освітньої програми та змістовного її наповнення.
Рекомендуємо у вкладці «Науково-педагогічний склад кафедри» додати матеріали, що стосуються професійного
спрямування науково-педагогічних працівників, освітніх компонент, закріплених за ними, публікаційної активності
із зазначенням ідентифікаторів та профілів у інформаційних базах даних.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Експертна група відмічає, що основні компоненти прозорості та публічності в ЗВО розроблені на досить високому
рівні і забезпечують здійснення комплексного оцінювання якості навчального процесу, рейтингування викладачів і
здобувачів, а також запобігають академічному плагіату в наукових працях НПП і здобувачів. Проте експертна група
вважає за необхідне врахувати надані пропозиції, тому рівень відповідності Критерію - В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Зміст ОНП 2016р., 2019 р. і 2020 р. відповідає науковим інтересам здобувачів вищої (відповідь на запит 1. Перелік
аспірантів із зазначенням тем дисертацій та наукових керівників). Обов’язковий ОК 6 ОНП «Інноваційні технології
сучасного рослинництва» сприяє формуванню наукового світогляду зі спеціальності, ОК 5 «Методика досліджень та
організація підготовки дисертаційної роботи» та ОК 1 «Моделювання систем» забезпечують підготовку до
дослідницької діяльності та змогу кваліфіковано відображати результати наукових досліджень. У свою чергу
вибіркові ОК зорієнтовані на отримання більш глибоких і водночас вузькоспеціалізованих знань з тем
дисертаційних досліджень кожного здобувача. Згідно теми наукової роботи аспіранта 2 року навчання Федючка Є.М.
«Агроекологічне обґрунтування технологій виробництва Asparagus officinalis L. в умовах Полісся» здобувачем було
реалізовано можливість обрати освітні компоненти дотичні до його напрямку досліджень, а саме «Адаптивні
технології в рослинництві», «Сучасні методи біотехнології в рослинництві», «Економічна оцінка технологій
рослинництві», що було підтверджено під час спілкування з ним, а також його індивідуальним навчальним планом
(https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF). Варто зазначити, що в ОНП
«Агрономія» 2020 року
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ОНП%20АГРОНОМІЯ%20PhD%202020.pdf) збільшився спектр
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обов’язкових та вибіркових компонент, який дозволить надати ще більш якісну освітню підтримку наукових
досліджень здобувачів. Повноцінна підготовка до викладацької діяльності в закладах вищої освіти забезпечується
наступними освітніми компонентами ОНП: «Педагогіка і психологія вищої школи» та «Викладацька практика»
(робочі програми цих дисциплін містяться у відомостях про самооцінювання). Вищезазначені компоненти
забезпечують формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії компетентностей щодо здійснення
освітнього процесу, навчання, розвитку і підготовки, що було підтверджено під час інтерв’ю зі здобувачами та
випускниками, а також при ознайомленні зі звітом Котельницької Г.М. з викладацької практики
(https://drive.google.com/drive/folders/1j3GNqV2V0Vtu4WQ1Ft5VvJxn9mapTDOF).

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

Дотичність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових керівників передбачається вже на етапі
вступу в аспірантуру
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРАВИЛА%20ПРИЙОМУ%20на%20навчання%20до%20аспірант
ури%20та%20докторантури%20до%20%20ЖНАЕУ%20в%20%202020%20р..pdf), де абітурієнти представляють
дослідницьку пропозицію чи досягнення, які оцінюють фахівці та потенційні наукові керівники під час співбесіди.
Наступним етапом забезпечення відповідності наукових тем аспірантів напрямам досліджень наукових керівників є
обговорення з науковим керівником і завідувачем кафедри та затвердження тематики наукових досліджень на
засіданнях: відповідної кафедри, факультету, вченої ради університету. Відповідність тем наукових досліджень
здобувачів напрямам досліджень їх наукових керівників наочно демонструє відповідь ЗВО на пункт 1 запиту
експертів (Перелік публікацій наукових керівників та назви тем здобувачів ОНП). Наукові керівники являються
активними членами Наукової школи доктора с.-г. наук, професора Дідори В.Г.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Дідора%20В.%20Г.%20Наукова%20школа.pdf). Робота наукової
школи проводиться за вагомими науковими темами: «Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та оцінка
інноваційних елементів технології вирощування польових і плодових культур» (Державний реєстраційний номер
0116U008153) Мойсієнко В.В., «Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування
сільськогосподарських культур у Поліссі України» (Державний реєстраційний номер 0119U000456), Ключевич М.
М. Наукові керівники долучають здобувачів до реалізації цих наукових тематик, про що свідчать обрані аспірантами
теми досліджень. Експертна група відмічає, що під час зустрічей зі здобувачами та випускниками, їх науковими
керівниками (Мойсієнко В.В., Ключевичем М.М., Саюком О.А) вищезазначену інформацію було підтверджено.

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

У межах ОНП «Агрономія» для опублікування результатів досліджень та їх апробації у ЗВО надаються наступні
можливості: щомісячно видається науковий журнал «Наукові горизонти» (http://www.journal.znau.edu.ua/horizons)
(до 2017 р. мав назву «Вісник Житомирського національного агроекологічного університету»), який включено до
переліку фахових видань України (категорія Б); систематично проводяться наукові конференції різних напрямів –
https://cutt.ly/lfHXoBR. Здобувачі ОНП «Агрономія» апробують результати досліджень: Міжнародна науково-
практична конференція "Органічне виробництво і продовольча безпека" (https://cutt.ly/WfHXaHS,
https://cutt.ly/gfHXs0Z, https://cutt.ly/FfHXfRR); «Наукові читання» (https://cutt.ly/ifHXheZ, https://cutt.ly/GfHXjg8;
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Ринок землі: реалії та очікування»
(https://cutt.ly/WfHXkPU); Науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників
агрономічного факультету «Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та
землеустрою» (https://cutt.ly/DfHXlN2); Всеукраїнська науково-освітня-практична конференція «Трофологія:
(вчення про закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – новітній міждисциплінарний
напрям в Україні» (https://cutt.ly/rfHXvJ1). Для досягнення визначених освітньо-науковою програмою цілей та ПРН
забезпечується діяльністю міжкафедральних лабораторій, комп’ютерного класу, навчальних аудиторій, які
обладнані відповідно до потреб ОНП. Освітній процес за ОНП відбувається в лабораторіях: «науково-аналітична
лабораторія з ґрунтознавства», «науково-дослідна лабораторія агрономічного факультету», «науково-дослідна
лабораторія з технології зберігання та переробки продукції рослинництва», «Лабораторія фітопатологічних
досліджень», «Навчально-наукова лабораторія мікробіології, біотехнології та вірусології», «Лабораторія екології
лісу», «Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології»,
«Музей ґрунтознавства» з експрес-лабораторією. В університеті створено всі необхідні умови для проведення
досліджень, зокрема: тепличний комплекс, дослідне поле, ботанічний сад, машино-тракторний парк. В університеті
функціонує сертифікована вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру екології та охорони
навколишнього середовища університету (https://cutt.ly/mfHXmaF). У ЗВО створено Центр інтелектуальної
власності, інноватики та управління проектами Поліського національного університету (ЖНАЕУ)
(https://cutt.ly/OfHXQAS), створено Поліський центр органічного виробництва «Полісся Органік»
(http://organic.znau.edu.ua/ua/), відкрито вільний доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus тощо
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) тощо. У ході спілкування з різними фокус групами всі респонденти підтвердили дану
інформацію та вільний безкоштовний доступ до всіх вище зазначених можливостей, що забезпечує високий рівень
проведення наукових досліджень.
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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.

Міжнародна діяльність ЗВО здійснюється у процесі реалізації Стратегії інтернаціоналізації, яку розроблено на
період 2019-2029 рр. (https://cutt.ly/RfHXEjG). Співробітництво із закордонними партнерами реалізується у таких
формах: студентська та викладацької академічна мобільність, участь у міжнародних проєктах, конференціях,
семінарах, «круглих столах». Нині в університеті укладено понад 20 угод з більш ніж 10 країнами
(http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-mizhnarodnu-spivpratsiu#!9). Долучення аспірантів спеціальності
201 «Агрономія» до міжнародної академічної спільноти відбувається за сприяння наукових керівників, які беруть
участь у міжнародних проєктах, та завдяки публікації дисертаційних матеріалів у міжнародних виданнях, у т.ч. з
індексацією в наукометричних базах Scopus, WOS. Так, професор Мойсієнко В. В. (науковий керівник здобувача
Назарчука О. П.) керує науковою тематикою «Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та оцінка
інноваційних елементів технології вирощування польових і плодових культур». Професор Ключевич М. М.
(науковий керівник здобувача Гриценка О. Ю.) координує тематику з державним номером реєстрації
«Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування сільськогосподарських культур у
Поліссі України». Доцент Саюк О. А. (науковий керівник аспірантки Котельницької Г. М.) є керівником 3
дослідницьких наукових проєктів. ЕГ виявлено, що тематики науково-дослідницьких проєктів є дотичними до
наукових досліджень здобувачів. Випускниця програми (нині старший викладач кафедри рослинництва
Сладковська Т.А.) на момент проведення акредитації проходить науково-практичне стажування у Вроцлавському
природничому університеті (м. Вроцлав, Польща) тривалістю 33 календарних дні з 31 серпня 2020 р. по 2 жовтня
2020 р. Аспірантам надано можливість проходження курсу «Аграрна політика ЄС (АгПоЄС)» у рамках програми
Жана Моне за проєктом Європейського Союзу «Еразмус+» та отримання відповідних сертифікатів для поглиблення
знань щодо міжнародного співробітництва та реалізації аграрної політики європейської інтеграції України, а також
для успішного визначення стратегії розвитку аграрного сектора (http://znau.edu.ua/erasmus ). На 2020 р. було
заплановано стажування викладачів та аспірантів ОНП в Аграрному університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків,
Польща), однак відтерміновано через карантин.

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

У ЗВО існує практика долучення наукових керівників аспірантів до наукових та навчально-наукових проєктів,
зокрема підтверджено керівництво ініціативними тематиками та/або безпосередня участь у їх виконанні. Так,
професор Мойсієнко В. В. (науковий керівник здобувача Назарчука О. П.) керує науковою тематикою
«Антропогенна трансформація фітоценозів Полісся та оцінка інноваційних елементів технології вирощування
польових і плодових культур». Професор Ключевич М. М. (науковий керівник здобувача Гриценка О. Ю.) координує
тематику з державним номером реєстрації «Короткоротаційна сівозміна з елементами органічної технології
вирощування сільськогосподарських культур у Поліссі України». Доцент Саюк О. А. (науковий керівник аспірантки
Котельницької Г. М.) є керівником 3 дослідницьких наукових проєктів. ЕГ виявлено, що тематики науково-
дослідних проєктів є дотичними до наукових досліджень здобувачів. Наукові здобутки керівників аспірантів
висвітлюються у працях, які опубліковані у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. Підтверджено участь у
різних конференціях з висвітленням доповіді та опублікуванням тез.

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.

У ході спілкування з різними фокус групами виявлено, що в ЗВО діє низка нормативно-правових документів щодо
регулювання процедури вжиття заходів запобігання академічній недоброчесності серед учасників освітнього
процесу (Вкладка «Академічна доброчесність», http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist).
На вкладці представлено документи, якими керується університет щодо забезпеченні якості вищої освіти,
дотримання академічної доброчесності та етики. Є проєкт «Положення про комісію з питань етики та академічної
доброчесності», який чітко регламентує заходи щодо попередження здійснення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності. Експертна група констатує, що на ОНП не виявлено випадків
порушення академічної доброчесності науковими керівниками здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.
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Освітньо-наукова програма є збалансованою за загальними і спеціальними компетентностями, достатніми для
формулювання нових ідей, вирішення комплексних проблем, оволодіння методологією педагогічної та наукової
діяльності, а також проведення власних досліджень. Здобувачі за ОНП мають можливість формувати індивідуальну
освітню траєкторію, орієнтовану на їх наукові інтереси. Поліський національний університет (ЖНАЕУ) має
розвинуту матеріально-технічну базу, яка уможливлює виконання дисертаційних досліджень за спеціальністю 201
«Агрономія». Агрономічний факультет, на якому реалізовується ОНП, має висококваліфікований кадровий склад
викладачів, які мають значні наукові здобутки і достатній професійний досвід. Здобувачі вищої освіти і академічний
персонал мають доступ до інформаційних ресурсів для пошуку наукової інформації через бібліотеку, доступ до
інформаційних ресурсів баз даних Scopus та Web of Science. Напрям досліджень наукових керівників корелює з
науковою діяльністю здобувачів, які залучені до роботи наукової школи. Наявна діюча спеціалізована вчена рада.
Результати наукових досліджень викладачів і аспірантів представлено у міжнародному науковому середовищі.
Стандарти, процедури і політика дотримання академічної доброчесності чіткі та зрозумілі для всіх учасників
освітнього процесу.

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

Не всі науково-педагогічні працівники використовують інтерактивні методи навчання, які на сьогодні є актуальним
способом роботи викладача в аудиторії. Інтерактивні методи навчання, сприятимуть активній взаємодії учасників
навчального процесу, при цьому основна вага надаватиметься взаємодії здобувачів між собою. Залучення здобувачів
до міжнародних програм академічної мобільності на низькому рівні (на момент проведення акредитації дана
можливість не була реалізована). Рекомендації: 1) У подальшій діяльності з удосконалення ОНП приділити увагу
дисциплінам професійного спрямування у сенсі їх відповідності сучасним науковим трендам у предметній області.
2) Розширити блок вибіркових дисциплін та оновити робочі програми освітніх компонент з урахуванням кращих
практик вітчизняних і зарубіжних партнерських ЗВО. 3) Більше уваги приділити участі здобувачів за ОНП у
міжнародних проєктах та програмах академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів. Аспіранти безпосередньо залучені до формування, перегляду і
оновлення ОНП. Напрямки наукової діяльності керівників відповідають темам досліджень аспірантів. Керівники
аспірантів регулярно беруть участь у виконанні НДР. ЗВО забезпечує регулярну апробацію наукових досліджень
аспірантів через проведення конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Запроваджено обов’язкове щорічне
звітування аспірантами за результатами навчального року. Здобувачі мають безкоштовний доступ до лабораторій,
сучасного обладнання, дослідних полів, бібліотеки, комп’ютерного класу тощо. Здобувачі демонструють достатній
рівень обізнаності щодо питань академічної доброчесності. Виявлені недоліки є несуттєвими і не впливають
критичним чином на освітньо-науковий процес, тому Критерій 10 відповідає рівню В.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

A

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

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

Карпук Леся Михайлівна

Члени експертної групи

Бакуменко Ольга Миколаївна

Стеценко Ірина Ігорівна
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