
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23831 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

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

17.12.2020 р. Справа № 1156/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 07 "Управління та
адміністрування" у складі:

Бардась Артем Володимирович – головуючий,

Olena Boienko,

Омельченко Наталія Володимирівна,

Максим Ваврін,

Люта Ольга Василівна,

Житар Максим Олегович,

Бридун Євгеній Володимирович,

Біловодська Олена Анатоліївна,

Serhii Kasian,

Roman Shulyar,

Затонацька Тетяна Георгіївна,

за участі запрошених осіб:

Скидан Олег Васильович - ректор – представник ЗВО,

Швець Тетяна Василівна – гарант ОП,

Рєпіна Інна Миколаївна – керівник експертної групи,

Сатир Лариса Михайлівна – член експертної групи,

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 23831

Назва ОП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 11, Проти – 0

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

 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

не застосовується

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

За результатами проведеного моніторингу якості вищої освіти за ОП 2019-2020 рр. ЕГ констатувала зацікавленість
здобувачів вищої освіти у набутті більших практичних навичок роботи з автоматизованими інформаційними
системами управління підприємством та їхньої участі в роботі підприємств. Одночасно, на відкритій зустрічі з ЕГ,
представник аграрного бізнесу візначив, що трендом у світі є дуальна форма освіти і що місцевий бізнес
налаштований на співпрацю із ЗВО з цього питання. Разом з тим, хоча реально наявна потреба у збільшенні
практичної складової підготовки фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, поки що ця
зацікавленість внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів не знайшла свого відображення в ОП, що акредитується. ГЕР
підтримує рекомендацію ЕГ розширити коло зацікавлених представників бізнесу щодо підвищення якості освітньої
програми та змісту навчального процесу шляхом розробки анкет для опитування роботодавців. ЕГ було виявлено
відсутність опитування здобувачів вищої освіти відносно якості ОП і змісту освітнього процесу в контексті кожної
окремої ОК ОПП.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

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)

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

Обов’язкові освітні компоненти, включені до ОП, мають призводити до досягнення програмних результатів навчання.
Стандартом вищої освіти 076 другого (магістерського) рівня не передбачено набуття здобувачами вищої освіти
загальної компетентності здатності спілкуватися іноземною мовою та відповідного програмного результату навчання:
мати навички письмової т а усної професійної комунікації державною й іноземною мовами. Зазначена загальна
компетентність та ПРН мають відношення до бакалаврського рівня. А тому, запропонована в ОП обов’язкова ОК
«Фахова іноземна мова 2 (рівень В2)» не призводить до досягнення програмних результатів навчання передбачених
стандартом вищої освіти 076 другого (магістерського) рівня. ЗВО у додаткових поясненнях та обґрунтуваннях під час
он-лайн засіданнях підтвердив часткову відповідність змісту ОК 1.2.8 «Безпечність та якість товарів та послуг»
бакалаврському рівню і не навів переконливих доказів, що цей освітній компонент дійсно спричиняє до досягнення
СК 2 Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності та програмного РН 7 Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в
підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття
управлінських рішень. Структурно-логічна схема наведена в ОП 2020 року передбачає, що вибіркові ОК, які
пропонуються здобувачам вищої освіти для вільного вибору 1 року навчання передують обов’язковим ОК 2 року
навчання, це потенційно закладає порушення вимог пункту 15 Частини 1 статті 62 ЗУ «Про вищу освіту» щодо
забезпечення вільного вибору студентів вибіркових ОК на нормативному рівні 25 %. Згідно представленої схеми
забезпечити набуття ПРН за такими ОК як «Корпоративне управління» та «Безпечність та якість товарів та послуг»
не можливо не опанувавши такі вибіркові дисципліни як «Інтелектуальні інформаційні технології», «Інформаційні
системи управління підприємством», «Електронний бізнес», «Міжнародна торгівля», «Комерційне
підприємництво», «Оптово-посередницька діяльність», «Стратегічний маркетинг та бренд менеджмент»,
«Маркетингові дослідження», «Діджитал-маркетинг». Така невідповідність може вважатися суттєвим недоліком за
підкритерієм 2.4.

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

ГЕР акцентує увагу ЗВО щодо чіткого визначення предметної області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність», яка може розглядатися через відповідні об’єкти та предмети його вивчення. В контексті
спеціальності 076 «підприємництво» слід ще більше приділяти увагу об’єкту вивчення, а саме: діяльності суб'єктів
господарювання підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з виробництва та обігу товарів і послуг,
яка здійснюється з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку. При цьому важливим є дослідження
всіх процесів, що супроводжують об’єкт дослідження від моменту його проєктування до утилізації, тобто всі процеси,
що задіяні у «життєвому циклі» результату підприємницької діяльності (товару та послуги)

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

У запропонованій ОП 2020 року наявне порушення вимог пункту 15 Частини 1 статті 62 ЗУ «Про вищу освіту» про
студентоцетрованість, тобто забезпечення вільного вибору студентів вибіркових ОК на нормативному рівні 25 %.
Згідно представленої схеми забезпечити набуття ПРН за такими ОК як «Корпоративне управління» та «Безпечність
та якість товарів та послуг» не можливо не опанувавши такі вибіркові дисципліни як «Інтелектуальні інформаційні
технології», «Інформаційні системи управління підприємством», «Електронний бізнес», «Міжнародна торгівля»,
«Комерційне підприємництво», «Оптово-посередницька діяльність», «Стратегічний маркетинг та бренд
менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Діджитал-маркетинг». Така невідповідність вважається суттєвим
недоліком.

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

У запропонованій ОП наявна невідповідність між пропозиціями стейхолдерів–роботодавців, а саме, коли на
відкритій зустрічі з ЕГ представник аграрного бізнесу, відмітив що трендом у світі є дуальна форма освіти, а за таких
умов практична складова набуває особливого значення. ЕГ акцентує увагу на тому, що «Результати моніторингу
якості вищої освіти ОПП за 2019-2020 рр. (https://cutt.ly/BgFCMdO) доводять зацікавленість здобувачів вищої освіти
у набутті більших практичних навичок роботи з автоматизованими інформаційними системами в управлінні
підприємством, участі їх в роботі підприємств.» У запропонованих редакціях ОП практичній підготовці відводилось у
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2019 році 3,35% загального часу підготовки фахівців за цією ОП, а у 2020 р. відповідно 4,45%. Враховуючи
зацікавленість зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів у збільшенні частки практичної підготовки можливо ЗВО на
власний розсуд, враховуючи рекомендації роботодавців, здійснить перегляд цієї ОК у бік її збільшення.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

ЗВО не дотримано співвіднесення фактичного навантаження здобувачів освіти та обсягу окремих освітніх
компонентів у кредитах ЄКТС, що призводить до необґрунтованого присвоєння окремим ОК недостатньої кількості
кредитів, а отже – надмірного навантаження здобувачів вищої освіти. Це стосується таких освітніх компонент, як
ПП3.1. та А. 4.1.

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

ЗВО налаштований на реалізацію дуальної форми освіти, що може вважатися позитивною практикою у забезпечення
особливості запропонованої ОП. Наявна підтримка регіонального бізнесу, створення Центру дуальної освіти у ЗВО та
запровадження дуальної форми освіти може забезпечити унікальність цієї ОП.

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

не застосовується

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

ГЕР звертає увагу ЗВО на необхідності внести зміни до переліку рекомендованих джерел літератури для складання
іспиту з іноземної мови на базі університету
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/Програма%20з%20іноземної%20мови.pdf) для здобувачів другого
рівня вищої освіти., а саме, вилучити із рекомендованих переліків з англійської мови джерела 1982, 1995, 1999 років
видання; з німецької мови джерела 1997 року видання; з французської мови джерела 1998, 1999 років.

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

не застосовується

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)
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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

не застосовується

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)

Недоліками запропонованих силабусів слід вважати: 1) відсутність змістовного наповнення окремих тем ОК, без
наведення планів лекцій, а також тем і переліків питань, що розглядаються на практичних заняттях та самостійної
(індивідуальної) роботи студентів. Така побудова силабусів не дає змогу проаналізувати змістовне наповнення
окремих ОК та надати відповідні рекомендації стосовно логіки викладання, виключення дублювання окремих тем ОК
тощо; 2) відсутність чітко окреслених критеріїв оцінювання за кожен вид навчальної діяльності здобувачів вищої
освіти. 3) ГЕР звертає особливу увагу ЗВО на той факт, що переважна частина силабусів містить застарілу літературу.
Пропонування здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня літературу 15-ти, 20-ти річної давнини і навіть
минулого століття, слід вважати неприпустимим. Зокрема, ОК «Біржовий ринок» - 1998, 1999, 2000 рр; «Діджітал
маркетинг» - 1996, 1998 рр.; «Стратегічний маркетинг та бренд-менеджмент» - . 1996, 1998, 1999 рр.; «Кібербезпека
бізнесу – 2001, 2003 рр.; «Оптово-посередницька діяльність» - 2001, 2005; «Методи прийняття управлінських рішень
в бізнесі» - 2002, 2003 рр.; «Безпечність та якість товарів» - 2003, 2005 рр.; «Іноваційне підприємнитцво» - 2003,
2006 рр.; «Електронний бізнес» 2002 рр. тощо.

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

ЕГ зафіксувала нечіткі процедури перевірки кваліфікаційних робіт маістрів на наявність ознак плагіату у Положенні
про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ. ГЕР підтримує ЕГ в питанні дискусійності обсягу основного тексту
кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього ступеня магістра на рівні 25-30 сторінок (п.2.2.5 чинного
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ). На момент проведення акредитаційної експеризи в ПНУ закуповує
серверне обладнання для зберігання у репозитарії випускних кваліфікаційних робіт. Недоліком слід вважати
відсутність кваліфікаційних робіт у репозитарії університети.
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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

не застосовується

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 застосовується

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

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
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не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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
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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

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

не застосовується

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

не застосовується

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)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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)

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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
Переглянути зміст ОП з урахуванням потреби збільшення практичної підготовки та поступового переходу до
реалізації дуальної освіти. Розробити анкету для опитування роботодавців з метою удосконалення змісту ОП та
відповідно підвищення якості навчального процесу Забезпечити можливість здобувачам вищої освіти у кінці кожного
семестру долучитись до анонімного опитування на предмет якості наповнення і викладання кожної ОК.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
.З метою удосконалення ОП та НП редакції 2020 року доцільно переглянути та узгодити програмні компетентності і
ПРН з новою редакцією НРК 2019 року, побудувати структурно-логічну схему реалізації ОП у розрізі семестрів (ОНП
2020)), узгодити внесені зміни та коригування у відповідних матрицях ОП. Рекомендовано введення додаткових СК та
ПРН, які б забезпечили ураховування особливостей ОП. Вжити заходів для того, щоб реалістично оцінити, яким має
бути обсяг самостійної роботи потрібний здобувачеві для належного опанування освітніх компонент ПП3.1. та А. 4.1.
Провести аналіз змістовного наповнення ОП 2020 року на відповідність предметній галузі та/або обґрунтувати
доцільність пропонованого наповнення ОП відповідними ОК. Усунути наявне порушення вимог пункту 15 Частини 1
статті 62 ЗУ «Про вищу освіту» про забезпечення вільного вибору студентів вибіркових ОК. Розглянути можливість
збільшення обсягу практичної підготовки за ОП, що акредитується. ЗВО налаштований на реалізацію дуальної форми
освіти, що може вважатися позитивною практикою у забезпечення особливості запропонованої ОП. Наявна
підтримка регіонального бізнесу, створення Центру дуальної освіти у ЗВО та запровадження дуальної форми освіти
може забезпечити унікальність цієї ОП.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
ГЕР звертає увагу ЗВО на необхідності внести зміни до переліку рекомендованих джерел літератури для складання
іспиту з іноземної мови на базі університету
(http://znau.edu.ua/images/vstupniku/perelik_putan/Програма%20з%20іноземної%20мови.pdf) для здобувачів другого
рівня вищої освіти., а саме, вилучити із рекомендованих переліків з англійської мови джерела 1982, 1995, 1999 років
видання; з німецької мови джерела 1997 року видання; з французської мови джерела 1998, 1999 років. Програми
вступного випробування з іноземної мови, що проводиться на базі університету, для здобувачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти, і в т.ч. для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
потребують осучаснення в контексті джерел літератури. ГЕР підтримує пропозицію ЕГ стосовно компактного
розміщення інформації щодо Правила прийому із зазначенням переліку освітніх програм, наявності в них
акредитації, термінів та вартості навчання, що полегшить абітурієнтам ознайомлення з усіма аспектами вступу на
ОПП. Забезпечити додаткове інформуваня здобувачів вищої освіти про використання формату неформальної освіти
та можливості реалізації цього виду освіти в університеті

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Проаналізувати списки рекомендованої літератури всіх ОК, як обов’язкових, так і вибіркових на предмет їх
актуальності та сучасності. Рекомендувати переглянути наповнення силабусів не тільки переліком основних тем
програм ОК, а подати інформацію у розрізі кожної теми у вигляді переліку основних питань, що розглядаються на
лекціях та практичних заняттях. Передбачити доповнення силабусів критеріями оцінювання кожного виду
навчальної діяльності здобувачів вищої освіти. Для забезпечення поєднання навчання та дослідження під час
реалізації ОП та підвищення якості навчального процесу рекомендовано НПП доповнювати навчально-методичне
забезпечення ОК власними публікаціями, у т.ч. англійською мовою, виданих в закордонних виданнях. що
підтвердить імплементацію наукових розробок в освітній процес. Передбачити розробку власних електронних
навчальних посібників з ОК, що зможуть забезпечити ОП сучасною інформацією. Це дасть змогу здійснювати поточне
внесення змін до цих методичних розробок та уникати наведення джерел літератури 10, 20 річної давнини, що не
може вважатися позитивною практикою. Забезпечити щорічне оновлення змісту навчально-методичного
забезпечення ОК, у тому числі і силабусів. Під час розробки електронних навчальних посібників використовувати
джерела літератури провідних країн світу, що стане запорукою інтернаціоналізації освітньої діяльності та отримання
здобувачами вищої освіти належних, сучасних знань, що відповідають, зокрема, європейському рівню.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Переглянути формулювання пункту 3.1.7 Положення про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ в питанні встановлення
чіткого алгоритму перевірки робіт на наявність ознак плагіату з дотриманням чинних норм законодавства.
Забезпечити коректність формулювань під час перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат з використанням програми
Unicheck. Передбачити рецензування кваліфікаційних робіт зовнішніми рецензентами-стейкхолдерами. Університету
слід забезпечити накопичення та збереження банку кваліфікаційних робіт з метою контролю та запобігання плагіату

Критерій 6. Людські ресурси
Розробити план-графік підвищення кваліфікації, стажувань, наукових публікацій у фахових виданнях і
наукометричних базах Scopus, Web of Science викладачів, які забезпечують викладання за ОП з урахуванням
рівномірності цих видів діяльності для кожного НПП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
.

Критерій 9. Прозорість та публічність
.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Sample 1.pdf n/ftld1HJRvGGA6SHumzV4BFtJIAOf45+sJqTe0awH
c=

***

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

БАРДАСЬ АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
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