
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37255 Екологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 101 Екологія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

12.01.2021 р. Справа № 0898/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Олександр Голуб – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Дмитрів Григорій Степанович,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Кохтич Людмила Михайлівна,

Максименко Надія Василівна,

Оксана Білоус,

Погребняк Володимир Григорович,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Тяпкін Олег Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Романчук Людмила Донатівна – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37255

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 13, Проти – 0

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

На думку ГЕР
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 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Підверджено відповідність підкритерію.

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

Залучення роботодавців є, зокрема деякі з них запрошуються не рідше одного разу на рік на розширені засідання
кафедри (наприклад - за пропозицією к.с-г.н., завідувачки лабораторією екобезпеки земель, довкілля та якості
продукції Житомирської філії Інституту охорони ґрунтів України Ковальової С.П. до складу вибіркових компонент
ОНП включено дисципліну “Екологічний моніторинг забруднення довкілля” (протокол засідання кафедри екології
лісу та БЖД, № 10 від 30.05.2017, Довідка 2 додається). Проте зовсім не відобрежено якою є їхня міра впливу на
затверджені ОНП 2019 та 2020 років.

1.3 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

За результатом вивчення досвіду українських та закордонних ЗВО було сформовано такі програмні результати
навчання: ПРН03,05,06,07 (Національний університет біоресурсів і природокористування), ПРН08 (Білоцерківський
національний аграрний університет), ПРН01,02 (Сумський національний аграрний університет), ПРН09 (Державний
університет “Житомирська політехніка”), ПРН10 (Житомирський державний університет імені Івана Франка), ПРН11
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара), ПРН12 (Поморська академія в Слупську, Республіка
Польща, Довідка 3 додається). З усіма переліченими, а також іншими навчальними закладами, зазначеними у звіті
про самоаналіз заключені договори про співпрацю, що передбачають обмін науковими та освітніми інноваціями.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

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

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Матриця забезпечення ПРН відповідними ОК не відповідає "Перелік компонент ОНП" (2019 рік). Зокрема, проблеми
є з ОК "Етичний кодекс вченого", "Викладацька практика". ПРН11 та ПРН12 не забезпечено нормативною частиною
ОК, а жодна навчальна дисципліна не формує вміння комерціалізації результатів наукових досліджень. Затверджена
ОНП 2020 року також містить подібні невідповідності.

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

Підверджено повну відповідність підкритерію.

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

Система вибору навчальних дисциплін в структурі ОНП та навчального плану за своєю сутністю є блочною.
Рекомендовано, ураховуючи щорічний перегляд ОНП, подавати у навчальному плані підготовки лише узагальнену
інформацію щодо обсягу вибіркової частини без конкретизації освітніх компонентів з посиланням на процедуру
вибору та відповідний каталог дисциплін. Формувати перелік дисциплін вільного вибору з урахуванням можливого
розширення як тематики наукових досліджень, так і пропозицій щодо освітніх компонентів з інших ОНП, які
дозволяють поглиблювати загальні компетентності.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Підверджено повну відповідність підкритерію.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Підверджено повну відповідність підкритерію.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Підтверджено, що аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва виконуючи завдання викладацької
практики обмежено залучаються до самостійного проведення навчальних занять.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма навчання не запроваджена для цієї ОНП.
Сторінка 4



Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Загальні правила прийому до ЖНАЕУ, розміщені на офіційному сайті не включають додаток №8 “Правила прийому
на навчання до аспірантури та докторантури”. ЗВО варто включати Додаток №8 до складу документу “Додатки до
правил прийому для здобуття вищої освіти в ЖНАЕУ в 2020 році” в розділі “Публічна інформація” офіційного сайту
ПНУ.

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

Є неузгодженості в процедурі нарахування додаткових балів під час вступу, а саме - конкретизації урахування
результатів наукових здобутків вступника, отриманих в процесі здобуття вищої освіти на попередніх освітніх рівнях,
саме відповідно до спеціальності за якою вступає здобувач.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

не застосовується

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Посилити неформальну складову освітньої програми. Можливо, доцільно було б створювати студентські осередки на
базі університету, де здобувачі могли б організовувати та проходити курси з неформальної освіти (посилення навичок
ораторської майстерності, робота з екологічною документацією, speaking-club для магістрів тощо).

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Підверджено повну відповідність підкритерію.

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

Підверджено повну відповідність підкритерію.

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

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

На офіційних ресурсах ЗВО відсутні робочі програми навчальних дисциплін вибіркових освітніх компонентів. Є лише
експлікації.

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

В рамках ОНП відсутні практики міжнародної академічної мобільності серед здобувачів ОНП “Екологія”.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

“Положення про атестацію докторів філософії” не містить умова звітування аспірантів про виконання освітньої
складової ОНП.

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

Стандарт відсутній.

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Осучаснити назву проекту положення, замінивши слово “студенти” на “здобувачі вищої освіти” (“Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти” http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya ); деталізувати і доповнити “Положення про атестацію докторів філософії” умовами звітування
здобувачів про виконання освітньої складової ОНП; завершити формування внутрішньої системи забезпечення
академічної доброчесності шляхом затвердження проектів “Положення про порядок перевірки наукових, навчально-
методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату” і “Положення про комісію з питань
етики та академічної доброчесності”.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

Не завершено формування внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності, зокрема існують лише
проекти “Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на
наявність академічного плагіату” і “Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР
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6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

Підверджено повну відповідність підкритерію.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Підверджено повну відповідність підкритерію.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Виконання підкритерію не підтверджено.

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

Залучення практиків до освітнього процесу не підтверджено.

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

Усі викладачі, задіяні у ОНП, за останні п’ять років пройшли підвищення кваліфікації шляхом стажування у
провідних ЗВО України (Довідка 7 додається). Крім того, Котюк Л.А. захистила докт. дисертацію (2019 р.,
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ). Досвід міжнародних стажувань мають Хант Г.О. (Інститут
стійкого розвитку, м. Дрезден, Німеччина, 2019 р.), Романчук Л.Д. (Інститут експериментальної ботаніки, м. Мінськ,
Білорусь, 2019 р.), Николюк О.М. (Куявський університет, м. Вроцлав, Польща, 2019 р.). Під час зустрічі з ЕГ
Николюк О.М. поділилась також цікавим досвідом он-лайн стажування, яке відбувається в умовах карантинних
обмежень.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідна система є на стадії становлення.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Підверджено відповідність підкритерію.

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

Підверджено відповідність підкритерію.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Підверджено повну відповідність підкритерію.

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

Опитування аспірантів показало, що їм комфортно навчатися, виконувати дослідження, що вони задоволені тим
рівнем інформаційної, освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки, що надає їм випускова
кафедр, ЗВО в цілому. Також здобувачі вищої освіти відмітили, що за виникнення будь-якого питання можуть
звернутися до гаранта ОП, завідувача та викладачів кафедри, де завжди отримають адекватну відповідь. Аспіранти
підтвердили факт їх залучення до навчального процесу через оформлення сумісництва на кафедрі або участі у
спільних науково-дослідних проектах.
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7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

На сайті відсутня інформація щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими можливостями до Університету.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

В нормативних документах відсутні чітко сформульовані санкції за прояви дискримінація, сексуального домагання та
корупцію.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Процедура плотребує удосконалення.

8.2 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

Процедура участі аспірантів у періодичному перегляді ОНП потребує вдосконалення.

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

Процедура участі стейкхолдерів у періодичному перегляді ОНП потребує вдосконалення.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

Відсутня практика збирання та аналізу інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОНП.

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

Аспіранти брали участь в розробці анкет стосовно якості освітньої складової ОНП.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Підверджено повну відповідність підкритерію.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Оскільки, на момент проведення акредитації, на сайті оприлюднено проєкт ОНП 101 “Екологія” 2019 року процедура
своєчасного інформування широкої освітньої громадськості потребує вдосконалення.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Верифіковано актуальність ОНП і високий рівень підготовки здобувачів ОНП "Екологія". У свою чергу аспіранти
також стверджують, що зміст, обсяг та номенклатура освітніх компонентів ОНП є достатньою для опанування ними
компетентностей, необхідних для здійснення науково-дослідницької та викладацької діяльності як в галузі екології та
агроекології, так і в галузі вищої освіти.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

Підтверджено, що усі дисертаційні дослідження мають зв’язок з тематикою відповідних НДР, які виконуються за
державним і господарсько-договірним фінансуванням. Кожен науковий керівник є відповідальним виконавцям
науково-дослідних тем, дотичних до тематики досліджень їх аспірантів. Усі аспіранти 2-4 р.н. мають спільні наукові
публікації з керівниками.

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

86.7% опитуваних аспірантів ОНП "Екологія" підтвердили факт організації з боку ЗВО можливості апробації
результатів своїх наукових досліджень.

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

Варто підтвердити повну відповідність підкритерію.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Варто підтвердити повну відповідність підкритерію.

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Університет забезпечує дотримання академічної доброчесності, що відображено в Положенні про академічну
доброчесність http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/PAD.pdf. Розділ 5 зазначеного положення у якості
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відповідальності визначає заборону посилання на відповідні матеріали в яких виявлено ознаки академічного плагіату.
Також, п. 5.4 регламентується відповідальність згідно з чинним законодавством. Разом з тим п. 5 ст. 42 ЗУ “Про
освіту” встановлені певні види відповідальності науково-педагогічних працівників, а п. 7 цієї ж статті регламентовано,
що додаткові або деталізовані види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні
порушення можуть встановлюватися внутрішніми положеннями ЗВО.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Розробити та впровадити процедуру інформування громадськості про зміни ОНП задля залучення до її обговорення
широкого кола зовнішніх стейкхолдерів. Додати до ОНП інформацію про відповідність рівню вищої освіти згідно
Національної та міжнародної рамок кваліфікації.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Оновити структуру та зміст ОНП згідно методичних рекомендацій МОН з урахуванням виявлених невідповідностей,
особливо щодо досягнення всіх заявлених ПРН нормативною частиною ОК. Запровадити дієву процедуру
формування здобувачами ступеня доктора філософії індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема в частині
дотримання вимог Закону України «Про вищу освіту» (пункт 15 частини першої статті 62), де передбачено, що
здобувачі рівня доктора філософії мають право вибирати навчальні дисципліни, які пропонуються у закладі для
інших рівнів вищої освіти та інших ОНП. Впровадити практику залучення аспірантів заочної форми навчання до
проведення навчальних занять, наприклад з використанням дистанційних технологій.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Забезпечити доступ аспірантів до розробленого та затвердженого у встановленому порядку навчально-методичного
забезпечення ОНП на офіційних ресурсах ЗВО. Оновити Правила прийому із запровадження диференційованого
підходу при нарахуванні додаткових балів за результати наукових здобутків, отриманих на попередніх рівнях вищої
освіти. Розвинути систему неформальної освіти, наприклад через популяризацію отримання сертифікатів (які будуть
враховані) на відкритих он-лайн платформах MOOC таких як Prometheus, Coursera тощо. Чи через запровадження
курсів посилення навичок ораторської майстерності, роботи з екологічною документацією, speaking-club тощо.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Реалізувати участь аспірантів ОНП "Екологія" у програмах внутрішньої та міжнародної академічної мобільності,
враховуючи їхню достатню інформованість та бажання. Запровадити практику перманентного оновлення змісту
освітніх компонентів на основі власних наукових досліджень групи забезпечення освітньо-наукової програми.
Впровадити практику викладання деяких фахових навчальних дисциплін англійською мовою.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Завершити формування нормативних документів щодо дотримання принципів академічної доброчесності.
Запровадити неуклінне виконання прописаних процедур щодо дотримання принципів академічної доброчесності
аспірантів та всіх із групи забезпечення ОНП "Екологія". Здійснювати перевірку всього академічного доробку,
включно з методичним, як мінімум за 5 останніх років, запланованих наукових керівніків аспірантів, які навчаються
за освітньо-науковою програмою "Екологія". Розробити та ознайомити з порядком провадження освітньої діяльності
за умов дистанційного навчання.

Критерій 6. Людські ресурси
Налагодити перманентну практику залучення роботодавців до викладання на ОНП “Екологія” третього освітнього
рівня, раховуючи зацікавленість професіоналів-практиків у викладанні актуальних для здобувачів знань та навичок з
конкретних екологічних проблем. Запровадити практику диференційованого підходу до оцінки діяльності
академічних працівників.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Чітко прописати санкції за прояв дискримінації, сексуального домагання та корупції у внутрішній нормативній
документації ЗВО. Розробити нормативну документацію та програму для організації інклюзивного навчання різних
осіб із особливими освітніми потребами. Забезпечити повноцінне функціонування системи інформаційної та
психологічної підтримки здобувачів вищої освіти ОНП.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Розширити коло стейкхолдерів (абітурієнти, роботодавці, випускники) з визначеною високою мірою впливу на ОНП
"Екологія" при реалізації процедури моніторингу та перегляду освітньої програми. Запровадити систему
стимулювання та контролю за якістю публікацій викладачів у міжнародних виданнях Scopus і WoS, наприклад через
запровадження безкоштовних курсів англійської мови для академічного персоналу та аспірантів, в рамках розвитку та
функціонування інступиційної системи забезпечення якості. Впровадити практику збирання та аналізу інформації
щодо кар’єрного шляху випускників ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Оприлюднювати на сайті університету проекти ОНП не пізніше ніж за місяць до їхнього затвердження та сворити на
сайті "Архів" вже затверджених освітніх програм з оприлюдненням всієї інформації про пропозиції, та їхню подальшу
долю. Задля інтернаціоналізації створити повноцінну англомовну версію сайту, в першу чергу інформаційного пакету
ЄКТС з архівами за різні роки.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Залучати аспірантів до безпосереднього проведення спільних досліджень у рамках міжнародних наукових проектів.
Розширити розділ 5 “Положення про академічну доброчесність” на вимогу п. 5,6,7 ст. 42 Закону України “Про освіту"
шляхом визначення процедури та конкретизації видів академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або
деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення різних видів академічної доброчесності.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
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