
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 37260 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

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

23.12.2020 р. Справа № 0897/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 21 "Ветеринарна
медицина" у складі:

Ольга Якубчак – головуючий,

Бергілевич Олександра Миколаївна,

Гавриленко Олена Сергіївна,

Ковальчук Ірина Іванівна,

Нагорна Людмила Володимирівна,

Рубленко Сергій Васильович,

за участі запрошених осіб:

Скидан Олег Васильович-ректор – представник ЗВО,

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 37260

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Cпеціальність 211 Ветеринарна медицина

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 – 6, Проти – 0

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

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
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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

Мета та цілі навчання за ОНП "Ветеринарна медицина" в повній мірі відповідають стратегії розвитку Поліського
національного університету, що дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців за даною ОНП.

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

При проєктуванні та перегляді ОНП "Ветеринарна медицина" проходить залучення зовнішніх та внутрішніх
стейкхолдерів, проте не встановлено факту проведення анкетування зовнішніх стейкхолдерів впродовж реалізації
вказаної ОНП.

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

Цілі ОНП "Ветеринарна медицина" формували з урахуванням потреби у висококваліфікованих фахівцях, які здатні
успішно працювати в галузі ветеринарної медицини в міжнародних та вітчизняних компаніях, науково-дослідних
установах тощо. При розробці ОНП "Ветеринарна медицина" було враховано досвід аналогічних вітчизняних
програм та частково досвід Поморського університету (Польща).

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

Оскільки стандарт для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 "Ветеринарна
медицина" відсутній, то ЗВО було розроблено ОНП, програмні результати навчання та компетентності якої узгоджено
з відповідними дескрипторами Національної рамки кваліфікацій для даного кваліфікаційного рівня.

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)

Обсяг освітньої складової ОНП "Ветеринарна медицина" у 2016 р. становив 40 кредитів ЄКТС, у 2020 р. його
збільшено до 60 кредитів ЄКТС, при цьому обсяг окремих ОК складає 4-6 кредитів ЄКТС. Впродовж реалізації ОНП
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було збільшено кількість кредитів на ОК, що забезпечують здобуття глибинних знань зі спеціальності та ОК, які
забезпечують набуття універсальних навичок дослідника. Обсяг освітньо-наукової програми Ветеринарна медицина
відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для СВО Доктор філософії.

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

В ОНП «Ветеринарна медицина», затвердженій у 2016 р, відсутні такі змістовні блоки як: «Структурно-логічна схема
ОНП», «Перелік компонентів ОНП», «Форма атестації здобувачів», «Вимоги до СВЗЯВО», а також матриця
відповідності ОК програмним результатам навчання та компетентностям. При подальшому перегляді ОНП, вказані
змістовні блоки були додані. Кожен ОК забезпечує від 3 до 7 ПРН, проте окремі ПРН є змістовно подібними і,
відповідно, можуть бути об’єднані.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Шість ОК - забезпечують
здобуття глибинних знань зі спеціальності, два ОК - забезпечують оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями, три ОК - спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника, один ОК в ОНП забезпечує
здобуття здобувачами мовних компетентностей.

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

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу в ЖНАЕУ та Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук від 28.08.2019 р. Відповідно до НП 2020 р., індивідуальна траєкторія навчання повною мірою
реалізується через індивідуальний навчальний план, кількість та різноманітність вибіркових ОК збільшилась,
з’явилась можливість вибору ОК з каталогу університету.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується ОК «Викладацька практика», що становить 4 кредити
ЄКТС. Базою викладацької практики для здобувачів вищої освіти є Поліський національний університет (ЖНАЕУ).
Практична підготовка також здійснюється впродовж виконання наукової складової, зокрема проведення
експериментально-дослідницької та науково-організаційної діяльності.

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

У ОНП "Ветеринарна медицина" наявні освітні компоненти («Фахова іноземна мова», «Моделювання систем»,
«Педагогіка і психологія вищої школи», «Викладацька практика»), які забезпечують отримання відповідних
загальних компетентностей та набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills).

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

Професійний стандарт відсутній. Формування компетентностей та результатів навчання здійснювалося згідно
Національної рамки кваліфікацій.

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

Обсяг окремих освітніх компонентів ОНП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
(включно із самостійною роботою) регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у Поліському
національноу університеті та Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
та доктора наук. Самостійна робота здобувачів регламентується: навчальним планом, індивідуальним навчальним
планом та графіком освітнього процесу та становить 60–65 % загального обсягу навчального часу здобувача, тобто не
більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу. Обсяг освітньої складової ОНП становить 60 кредитів ЄКТС.

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

Підготовка здобувачів за дуальною формою не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

Правила прийому на навчання за ОНП «Ветеринарна медицина» є чіткими, зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО у вкладці «Аспірантура».

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

Вступники до аспірантури за ОНП складають вступні іспити з іноземної мови (англійська, німецька) та спеціальних
клінічних дисциплін. Програма вступного виробування зі спеціальності включає наступні розділи: акушерство,
гінекологія, біотехнологія відтворення та основи андрології, лабораторна діагностика, паразитонози тварин,
епізоотологія та інфекційні хвороби тварин та птиці, діагностика та терапія тварин. Проте відсутні питання з хірургії
та фармакології.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентуються Положенням про організацію
освітнього процесу в Поліському НУ, Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у
Житомирському НАУ . Визнання результатів навчання іншого ЗВО здійснюється з використанням європейської
системи трансферу та накопичення кредитів ЄКТС або з використанням системи оцінювання навчальних здобутків.
Академічна мобільність учасників освітнього процесу, при реалізації ОНП, потребує активізації.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих під час неформальної освіти, регулюється у ЗВО Положенням
про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті, яке є оприлюдненим на офіційному
сайті університету.

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

Форми та методи навчання за ОНП визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Житомирському
НАУ та Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.
Форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу і принципам академічної свободи,
оскільки є вільний вибір здобувачами та викладачами методів навчання. Дотримання академічної свободи
підтверджує вільний вибір аспірантами тем та напрямків наукових досліджень, а викладачами – матеріалу, який вони
застосовують впродовж реалізації навчального процесу.

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)

На офіційній сторінці ЗВО розміщена інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів ОНП, а також робочі
програми навчальних дисциплін, проте окремі РНП ( "Акушерсько-хірургічна патологія тварин" та "Філософія науки
та іновацій") потребують уточнення назв тем теоретичного курсу та практичних занять, внесення у список
літературних джерел публікацій останніх років.
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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

Аспіранти активно займаються науковою роботою згідно тематик НДР кафедр, беруть участь у науково-практичних
конференціях та мають можливість отримувати консультаційну допомогу не лише своїх наукових керівників, але й
відповідних фахівців за тематикою наукових досліджень у вузах-партнерах.

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

Науково- методична комісія 1 раз на рік проводить перегляд наповнення ОК, проте оновлення контенту відбувається
один раз на 2 роки. Викладачі оновлюють зміст ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі
ветеринарної медицини, завдяки участі у вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах,
міжнародних проєктах, публікацією у Web of Science, Scopus, фахових вісниках.

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

Інтернаціоналізаційна діяльність ЗВО надає можливості аспірантам та викладачам проходити наукові стажування за
напрямком своїх досліджень та публікувати результатів своїх наукових досліджень у журналах, які індексуються в
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. Проте за даною ОНП бажано активізувати міжнародне
співробітництво.

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

Порядок здійснення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу у
Житомирському національному агроекологічному університеті. Форми контрольних заходів представлено у ОНП та
НП здобувачів вищої освіти відповідного року набору. Семестровий або річний контроль проходить у формі іспиту або
заліку. Робочі програми ОК на поточний навчальний рік оприлюднено у вільному доступі на сайті ПНУ.

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

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 211 "Ветеринарна
медицина" відсутній. ОНП передбачено, що атестації здобувачів вищої освіти здійснюються шляхом "звіту про
виконання індивідуального плану науковоїроботи двічі на рік ..", на кафедрі, раді факультету та засіданні науково-
технічної ради, відповідно до Порядку звітування аспірантів і докторантів у Поліському національному університеті.

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

Порядок здійснення контрольних заходів та порядок оскарження їх результатів регламентовано Положенням про
організацію освітнього процесу в Поліському національному університеті, Положенням про порядок запобігання та
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями в Поліському національному університеті, Положенням про комісію з питань етики та
академічної доброчесності в Поліському національному університеті.

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

У ЗВО політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності регламентовані: Положенням про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в Поліському національному університеті, Положенням
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про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань Поліському національному
університеті, Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності в Поліському національному
університеті, наказом № 65 Щодо виконання рішення Вченої ради Поліського національного університету про
організацію системи контролю для запобігання та виявлення академічного плагіату та шахрайства у наукових працях
працівників і здобувачів вищої освіти, наказом № 61 Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного
плагіату. Для забезпечення належного рівня наукових робіт, використовуються технічні засоби їх перевірки на
наявність плагіату: Unicheck та StrikePlagiarism.com

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

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, які забезпечують реалізацію ОНП, відповідає вимогам та
забезпечує досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. До викладання залучені викладачі з
науковим ступенем та вченим званням, які постійно підвищують свій рівень знань, приймаючи участь в стажуваннях
в наукових та освітньо-наукових установах. Аналіз кадрового складу, засвідчив високий рівень відповідності
академічної кваліфікації НПП освітнім компонентам, які вони викладають за ОНП.

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

Процедура конкурсного відбору викладачів у Поліському національному університеті регламентована Порядком
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). Порядок
проведення конкурсного добору є чітко сформульованим, процедура є зрозумілою. В ЗВО створена конкурсна комісія,
яка регулює проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. Процедура конкурсного відбору
завершується підписанням контракту.

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

Залучення роботодавців до перегляду освітніх програм відбувається шляхом їх обговорення на нарадах, круглих
столах, через електронне листування та телефонний зв‘язок з гарантом та НПП кафедри, на засіданнях Громадської
ради. Проте за даною ОНП практика залучення на постійній основі роботодавців до проведення аудиторних занять
відсутня. Присутні на зустрічі роботодавці (Волківський І.А., Стрельченко В.М., Солімчук В.М., Нікітін О.А.),
підтвердили їх залучення до реалізації ОНП.

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

З В О залучає професіоналів-практиків та експертів різних галузей д о аудиторних занять шляхом проведення
відкритих проблемних та ознайомчих лекцій, семінарів та консультування здобувачів третього ступеня вищої освіти.

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

У ЗВО створено належні умови, які сприяють професійному розвитку викладачів: через підвищення кваліфікації,
участь у конференціях, семінарах тощо, проте досвід проходження закордонних стажувань наразі є обмеженим і не
реалізується. Також професійний розвиток викладачів відбувається завдяки їх участі у роботі спеціалізованих вчених
рад та редколегій фахових видань (Горальський Л.П.). Однак, відзначено низьку інформативність офіційного сайту
факультету ветеринарної медицини щодо наукових здобутків кожного НПП та здобувачів, програм академічної
мобільності, стажування та неформальної освіти.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання підвищення викладацької майстерності викладачів регламентовано у Положенні про преміювання
працівників Житомирського національного агроекологічного університету; в ньому врегульовано процедуру
стимулювання НПП за зразкове виконання своїх обов'язків та визначено особливості їх заохочення (матеріальне,
подяки, нагороди). Частково, розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень
викладачів на навчально-методичні семінари та науково-практичні конференції, 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 і докторських дисертацій.
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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

Фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення загалом дозволяють досягнути
визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання. Здобувачі мають можливість виконувати дослідження в
навчально-науково-виробничій клініці ветеринарної медицини та трьох наукових лабораторіях факультету. Здобувачі
також мають вільний доступ до фондів бібіліотеки університету та міжнародних наукометричних баз даних Scopus та
Web of Science, до мережі Інтернет в різних корпусах університету. Недоліком є наявність в лабораторіях застарілого
обладнання та обладнання, яке не пройшло метрологічної повірки.

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

ЗВО забезпечує усім зацікавленим учасникам освітнього процесу безоплатний доступ до всіх об’єктів інфраструктури,
фондів бібліотеки т а електронних ресурсів, завдяки участі бібліотеки у проєкті ElibUkrhttp://www.elibukr.org. У
здобувачів є можливість використовувати програмне забезпечення для перевірки власних робіт на наявність
академічного плагіату (Unicheck, StrikePlagiarism) в умовах бібіліотеки університету, проте всі повторні перевірки
потребують оплати даної послуги здобувачем. Університет надає доступ до роботи в лабораторіях та відшкодовує
витрати на розхідні матеріали. Вартість проживання у гуртожитках є прийнятною для здобувачів.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів і дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси:
університет забезпечує здобувачів гуртожитком, є студентська їдальня та кафетерій, бібліотека із читальним залом,
спортивна зала, де здобувачі мають можливість займатися у спортивних секціях. Задовільними є також умови
проживання у гуртожитках. Бажано запровадити в університеті роботу служби психологічної підтримки здобувачів та
викладачів, а також затвердити умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

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

Соціальна підтримка здобувачів забезпечується функціонуванням відділу виховної та соціально-гуманітарної роботи,
юридичної служби. Також соціальна підтримка здобувачам вищої освіти надається шляхом надання соціальних
стипендій, матеріальної допомоги, профспілкових виплат. Інформаційну підтримку здобувачів забезпечує
університетська бібліотека.

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

За даною ОНП не навчаються особи з особливими освітніми потребами, проте їх право на освіту у ЗВО лише частково
регламентовано в «Положенні про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО регламентовані Положенням про порядок запобігання
та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями в Поліському національному університеті.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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 розроблення, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регламентована Положенням про
порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми в ЖНАЕУ.

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

Здобувачі вищої освіти залучені до моніторингових процедур та перегляду ОНП шляхом їх участі в усних та
письмових опитуваннях. Представники студентського самоврядування долучені до роботи розширених засідань
кафедри, де відбувається перегляд ОНП, та є членами Вченої ради університету. При перегляді ОНП, пропозиції
здобувачів лише частково приймаються до уваги.

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

Зовнішні стейкхолдери залучені до періодичного перегляду ОНП завдяки створенню у ЗВО Громадської ради
роботодавців з підготовки фахівців ветеринарної медицини. На засіданнях ради проходит ьколегіальне обговорення
забезпечення якості освітнього процесу за ОНП "Ветеринарна медицина".

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

ОНП випуск не здійснювала, проте є практика співпраці з випускниками минулих років. Інформація щодо кар’єрного
шляху випускників попередніх років збирається членами Ради випускників, яку очолює доцент кафедри акушерства і
хірургії факультету ветеринарної медицини Ковальчук Ю.В.

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

Відповідно до пропозицій здобувачів ОНП, внесено зміни до переліку вибіркових фахових ОК. Також розпочато
укладання договорів про співпрацю з галузевими підприємствами регіону для безперешкодного та вільного доступу
до них здобувачів СВО. Потребує удосконалення система анкетування здобувачів щодо ОНП (нині анкетуванння не є
анонімним).

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

ЗВО враховує пропозиції та зауваження надані під час попередніх акредитацій ОП та ОНП, зокрема: розширено
популяризацію принципів академічної доброчесності, залучення здобувачів до моніторингу та перегляду ОНП,
інформаційне наповнення контенту сайту університету.

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

У ЗВО впроваджена культура якості, яка сприяє розвитку освітньо-наукової програми, приймаються управлінські
рішення щодо удосконалення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, проходить співпраця з
роботодавцями, популяризація академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу. Проте, недостатньою є
проінформованість окремих наукових керівники здобувачів щодо актуальних вимог до публікацій аспірантів, згідно
Постанови Кабінету міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

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
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освітньої програми

В університеті права і обов’язки здобувачів третього (освітньо-наукового) СВО регулюються документом «Права і
обов’язки аспірантів і докторантів». Процедури щодо порядку звітування про виконання індивідуального плану
наукової роботи, захисту наукових досягнень в установлені строки, організації освітнього процесу аспірантів, надання
їм стипендіального забезпечення та академічних відпусток, згідно законодавства, регламентовані Положенням про
відділ аспірантури та докторантури та Порядком звітування аспірантів та докторантів в ЖНАЕУ.

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

ЗВО вчасно оприлюднює на своєму веб-сайті проєкт ОНП з метою отримання зауважень і пропозицій від
стейкхолдерів (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichnainformatsiya).

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

ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про ОНП. Дана інформація оприлюднена на
сторінці відділу аспірантури та докторантури (http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-tadoktorantura). Для
покращення інформування всіх заінтересованих осіб бажано структурувати інформацію, яка подається в різних
вкладках на сайті університету.

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

ОНП спрямована на повноцінну підготовку аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності. Зміст ОНП
відповідає науковим інтересам здобувачів. Освітніми компонентами забезпечують поглиблені знання з тематики
наукових досліджень здобувачів, проте встановлена недостатня відповідність РНП дисциплін професійного
спрямування вимогам ЗВО щодо їх оформлення. РНП потребують удосконалення відповідно до сучасних наукових
трендів у предметній області та інноваційних форм самостійної роботи здобувачів.

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

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками, тематики їх досліджень є дотичними напряму досліджень
аспірантів.

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)

У ЗВО надаються широкі можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень: видається
науковий журнал «Наукові горизонти», який включено до переліку фахових видань України (категорія Б);
систематично проводяться наукові конференції різних напрямів. Для досягнення визначених ОНП цілей та ПРН,
функціонують міжкафедральні лабораторії, комп’ютерний клас, навчальні аудиторіі, бібліотека, сертифікована
вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, Центр
інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами Поліського національного університету, Поліський
центр органічного виробництва «Полісся Органік».

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

ЗВО укладено понад 43 угоди з більш ніж 10 країнами, проте практика залучення наукових керівників та здобувачів
за ОНП до участі в міжнародних проєктах та програмах академічної мобільності відсутня, а здобувачі ОНП
приймають участь в міжнародних стажуваннях виключно за власної ініціативи.
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10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники є активними дослідниками та долучають здобувачів до реалізації наукових тематик, про що
свідчать обрані аспірантами теми досліджень. 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.

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

В ЗВО запроваджена система 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). Розроблено 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. Стандарти, процедури і політика
дотримання академічної доброчесності чіткі та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу.

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
Вдосконалити розроблену форму анкет щодо опитування як внутрішніх, так і зовнішніх стейкхолдерів, оскільки
наразі вона передбачає збір інформації щодо рівня задоволеності ОНП лише здобувачами. Конкретизувати в ОНП
цілі, освітні компоненти і програмні результати навчання.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Удосконалити формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів, переглянути програмні результати
навчання та усунути їх дублювання або ж провести об‘єднання подібних за змістом ПРН.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
У "Програмі вступного випробування" за ОНП бажано додати запитання з з хірургії та фармакології. Програму
вступних випробувань з іноземної мови бажано розширити французькою чи іншою мовою поряд з англійською та
німецькою.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Бажано збільшити частоту переглядати освітніх компонентів, з урахуванням пропозицій зовнішніх та внутрішніх
стейкхолдерів, проводити анонімне анкетування на паперових анкетах, з подальшим їх аналізом, наводити приклади
академічної недоброчесності, та відповідну реакцію на неї, активізувати академічну мобільність аспірантів та
викладачів, їх участь в наукових зарубіжних конференціях, провести редагування робочих програм, де
конкретизувати назви тем для теоретичного курсу, практичних занять та самостійної роботи, внести у список
літературних джерела сучасні вітчизняні та іноземні посилання.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Оприлюднювати на сайті університету вимоги щодо форм звітування здобувачів, проводити анонімні опитування
серед здобувачів ОНП для виявлення фактів порушення академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
Сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до проведення аудиторних занять за
ОНП на постійній основі. Активізувати за ОНП «Ветеринарна медицина» налагоджену в ЗВО систему академічної
мобільності та наукових стажувань викладачів і аспірантів у зарубіжних установах. Інтенсифікувати наповнення
офіційного сайту факультету ветеринарної медицини актуальною інформацією, зокрема сторінок кафедр,
персональних сторінок НПП, на яких бажано відобразити закріплення дисциплін за викладачами, науковий напрям
діяльності, бібліографію опублікованих наукових праць за останні п‘ять років, посилання на цитування в
наукометричних базах. Впровадити систему інформування та заохочення інформальної освіти викладачів і
здобувачів, зокрема через різні освітні платформи.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендуємо проводити оновлення обладання кафедральних лабораторій. За можливості, зробити повністю
безкоштовний доступ аспірантів до перевірки своїх наукових робіт на наявність академічного плагіату. Проводити
якісне анонімне опитування здобувачів стосовно визначення задоволеності їх освітнім середовищем. Запровадити у
ЗВО діяльність служби психологічної підтримки здобувачів та викладачів. Затвердити умови для навчання осіб з
особливими освітніми потребами.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендуємо запровадити регулярне анонімне опитування здобувачів вищої освіти, що проводить ЗВО, для
виявлення недоліків за ОНП чи освітньої діяльності. Приділяти більше уваги врахуванню пропозицій як внутрішніх,
так і зовнішніх стейкхолдерів, при періодичному перегляді ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Доцільно запровадити коректніше та структуроване подання інформація щодо ОНП на сайті університету.
Рекомендовано на веб-сайті ЗВО створити окремий розділ, призначений для обговорення ОНП та вчасного
врахування думки різних стейкхолдерів із архівуванням оприлюднених даних.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендуємо за подальшої реалізації ОНП більше приділяти уваги дисциплінам професійного спрямування, які
задовольняють сучасні наукові тренди у предметній області та інноваційні форми самостійної роботи здобувачів.
Провести оновлення робочих програм дисциплін фахового спрямування з висвітленням усіх розділів згідно до
Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін Поліського національного університету.
Доцільно залучати усіх наукових керівників до викладання дисциплін фахового спрямування на ОНП. Активізувати
залучення здобувачів і наукових керівників за ОНП до участі у міжнародних проєктах та програмах академічної
мобільності.

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

ЯКУБЧАК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
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