
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23532 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23532

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Салькова Ірина Юріївна, Оглобліна Валерія Сергіївна, Прохорова
Марина Едуардівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 03.03.2021 р. – 05.03.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3147/view

Програма візиту експертної групи blob:https://office.naqa.gov.ua/0b683d2d-362f-425a-9342-96b8d1b4db33

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини”, що реалізується на першому (бакалаврському)
рівні вищої освіти у Поліському національному університеті, забезпечує підготовку фахівців високого рівня, які
володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо розв’язувати спеціалізованих складних
задач і практик, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних
відносин, веденням міжнародного бізнесу, зовнішньоекономічної діяльності та здатні генерувати та обґрунтувати
перспективні ідеї та розв'язувати проблеми з міжнародних економічних відносин. Освітній процес на ОП,
високопрофесійний науково-педагогічний персонал, структура та зміст освітньої програми дозволяють досягти
поставлених цілей та програмних результатів. В університеті дотримано процедури публічності, прозорості,
академічної доброчесності. Контрольні заходи і критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів ВО є чіткими і
зрозумілими. Забезпечено вільний доступ до всієї інформації та інфраструктури, інформаційну підтримку
здобувачів. Студентоцентрований підхід у навчальному процесі забезпечує права здобувачів ВО. Фінансові,
матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення та освітнє середовище дають змогу досягти
поставлених цілей. Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини”, що реалізується на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти у Поліському національному університеті відповідає Критеріям оцінювання
якості освітніх програм і може бути акредитована. Встановлені недоліки не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Мета, цілі та ПРН ОП визначено з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, регіонального
контексту.На ОП використовується широкий спектр інструментів щодо залучення стейкхолдерів до співпраці.
Університет створив досить великий каталог баз практик та передбачає набуття ними соціальних навичок (softskills).
Здобувачі мають можливість самостійно обирати місце проходження виробничої практики. Формування варіативної
компоненти індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до Положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми.Чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання за ОП та
зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.Застосовуються сучасні форми і методи
навчання для досягнення цілей ОП.Проводиться анкетування серед здобувачів вищої освіти стосовно рівня
задоволеності освітнім процесом. ЗВО всіляко сприяє поєднанню навчання та дослідницької діяльності здобувачів
вищої освіти.Викладачі регулярно проходять стажування за кордоном; у ЗВО функціонує Інформаційний центр ЄС з
доступною актуальною літературою для здобувачів вищої освіти.Контрольні заходи та критерії їх оцінювання в
цілому є чіткими і зрозумілими, валідними та заздалегідь оприлюдненими, затвердженими регламентом та
положеннями, які є у публічному доступі на офіційному web-сайті. У ЗВО чітко визначено порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. ЗВО опікується питанням академічної доброчесності
та проводить заходи щодо її популяризації. Використовує офіційні системи перевірки письмових робіт на плагіат
Unicheck та Strike Plagiarism. В Університеті побудований чіткий та прозорий механізм конкурсного добору
викладачів відповідно до цілей ОП. Відбувається залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу
відбувається через читання лекцій, проведення практичних робіт і практик на підприємствах, в організаціях та
установах, а також до перегляду освітніх програм, через їх обговорення на нарадах, круглих столах тощо. ЗВО
залучає до проведення практичних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, роботодавців.В Університеті
побудована система матеріального та морального заохочення викладачів до вдосконалення професійної
діяльності.Матеріально-технічна база має високий рівень та ЗВО проводить її постійне оновлення.Забезпечено
необхідні умови для навчання осіб з обмеженими можливостями.Здобувачі ЗВО отримують всебічну підтримку як у
навчальний час, так і поза ним. Сформульовано в академічній спільноті культуру якості.Права та обов’язки всіх
учасників освітнього процесу визначені чіткими і зрозумілими правилами і положеннями.На офіційному сайті ЗВО
розміщено проєкт ОПП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Критерій 1 Мета ОП не узгоджена у різних документах, що описують ОП. ЕГ рекомендує: чітко визначитися із метою
ОП “Міжнародні економічні відносини”, узгодити її у різних документах, що описують ОП, узгодити з місією та
стратегією ЗВО. Критерій 2 У матриці відповідностей програмнимних компетентностей компонентам ОП ЕГ було
виявлено, що не всім ОК відповідають певні ЗК. ЕГ рекомендує:визначити всім ОК відповідні компетентності та слід
врахувати, що сама компетентність може відповідати різним компонентам ОП. ЕГ з'ясовано, що здобувачу при
виборі вибіркових дисциплін може бути відмовлено, якщо кількість студентів є меншою за встановлений в
Університеті мінімум то група для вивчення дисципліни не набирається. Рекомендація для ЗВО: переглянути
відповідне Положення та внести зміни до нього на предмет зменшення обмежень щодо вибору здобувачами
дисциплін. Критерій 3 Здобувачі даної ОП майже не беруть участі у неформальній освіті для розширення своєї
індивідуальної траєкторії. Рекомендація для ЗВО: розробити механізм та чіткі правила стимулювання здобувачів до
участі у неформальній освіті. Критерій 4 Опитування, що проводяться за ОП не дозволяють всесторонньо дослідити
рівень задоволеності здобувачами вищої освіти освітнім процесом. Рекомендація для ЗВО: ЕГ рекомендує
розробити спеціалізовані анкетування для студентів стосовно задоволеності рівнем викладання окремих НПП
кафедри, соціально-психологічного стану здобувачів, а також задоволеності викладачів процесом реалізації
освітнього процесу. Критерій 5 У силабусах навчальних дисциплін в п.”Система оцінювання” не деталізовано
розподіл балів по кожному виду робіт. Рекомендація для ЗВО: У силабусах навчальних дисциплін та робочих
програмах необхідно навести деталізацію розподілу балів, що можуть отримати здобувачі ВО за кожним видом
виконуваної роботи. Критерій 6 Для якісної оцінки роботи та професійних досягнень викладачів не сформовано
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механізму рейтингування. Рекомендація для ЗВО: Розробити механізм формування внутрішнього рейтингу
викладачів та прийняття на його основі мотиваційних рішень. Критерій 7 У ЗВО відсутня практика студентського
кураторства, що не є значним недоліком, проте можна посили цю сторону освітнього процесу за рекомендацією ЕГ:
закріпити за кожною академічною групою куратора з числа студентського активу. Критерій 8 В університеті не
проводяться систематично внутрішні аудити і та коригувальні заходи з фіксуванням у відповідних документах.
Рекомендація ЗВО: Налагодити процедуру і механізм регулярного проведення внутрішніх аудитів та коригувальних
заходів з метою своєчасного реагування на недоліки, що виникають в ОП; затверджувати щороку програму
проведення внутрішнього аудиту та готувати звіт про результати аудиту. Критерій 9 Відсутність на сайті ЗВО
рекомендацій від стейкхолдерів до проекту ОПП. Рекомендація для ЗВО: розміщувати на офіційному сайті таблиці
пропозицій до ОПП протягом 1 тижня після закінчення громадського обговорення.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Експертна група констатує, що: Цілі ОП мають зв'язок із місією та стратегією ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%
D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%202025.pdf). Але експертна група звернула увагу на те, що цілі програми,
викладені у звіті про самооцінювання та безпосередньо в ОП, сформульовані не зовсім чітко. Мета ОП “Міжнародні
економічні відносини”, що реалізується на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти у Поліському
національному університеті, наведена у відомостях самоаналізу.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Fit/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%
D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D1%8F.pdf ) та у самій ОП
(http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2020.pdf) відрізняються.
Експертна група звернула увагу, що фокус ОП який би дозволив відрізнити її від інших програм н е визначений в
ОП. Хоча у звіті самоаналізу чітко визначений фокус освітньої програми.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Fit/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%
D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D1%8F.pdf). Характерною особливістю ОП є її міждисциплінарний характер, а саме: інтеграція знань з
економіки, права, інформаційних технологій, міжнародних фінансів, статистики. Особливості програми полягають
також у набутті комунікативної компетентності завдяки виокремленню в достатньому обсязі англійської та другої
іноземної мови”. Експертна група звертає увагу на те, що оновлена ОП
(http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2020.pdf)суттєво відрізняється
від попередньої ОП 2017р.
(http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2017.pdf) своєю міжнародною
спрямованістю де стає зрозумілим яким чином забезпечується фокус освітньої програми, що представлено у
відомостях самоаналізу.Експертна група зауважує, що ЗВО намагається формувати фокус ОП, що наведений у звіті
самоаналізу, якій виділяє її серед аналогічних ОП у регіоні. Так, в ході проведення акредитаційної експертизи
установлено, що аналогічна ОП існує ще у Державному університеті «Житомирська політехніка».Експертна група
відмітила, що адміністрація ЗВО та науково-педагогічні працівники обізнані щодо ситуації на ринку освітніх послуг
у м. Житомир з аналогічною ОП та формує фокус ОП з урахуванням наявного конкурента.

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

ЕГ зясувала, що ЗВО має співпрацю із стейкхолдерами ОП. Гарант та науково-педагогічні представники запевнили
та надали протоколи засідань кафедр де були присутні роботодавці які брали активну участь в обговоренні ОП
протягом 2017-2020 рр та були ухвалені рішення щодо приведення даної ОП до вимог Стандарту вищої освіти
України першого (бакалаврського) рівня. До ОП були введені дисципліни, здатні забезпечити формування
професійних компетентностей, зокрема збільшення кількості кредитів на вивчення ОК “Міжнародні економічні
відносини”, ведення дисциплін: «Дипломатична та консульська служба», Економічна та публічна дипломатія»,
«Інформаційні системи та технології в МЕВ», «Міжнародна інформація та комунікації», «Міжнародні стратегії
економічного розвитку» та дисципліни мовленевої підготовки. Комунікація зі стейкхолдерами забезпечується через
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проведення наукових і освітніх заходів (семінари, круглі столи, хакатони), (https://cutt.ly/IkYPxWO),
(https://cutt.ly/QkA9sHW), (https://cutt.ly/dkA24cX ), (https://cutt.ly/0kA2JCo),(https://cutt.ly/4kA2Qhp),
(https://www.facebook.com/groups/235077891578332), що підтвердили і роботодавці, і здобувачі, і науково-
педагогічні працівники ). ЕГ з'ясувала, що систематично проводяться опитування (анкетування)
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed (сторінка кафедри з гугл формами) на предмет
внесення пропозицій щодо удосконалення даної ОП серед викладачів, здобувачів та роботодавців
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnewZQTaBn6_DDyQEPFXyI3s33Jcdo5MRt2ztnAaHvWPgLw/viewform)
та зустрічі-обговорення. Результат такого обговорення звіти на сторінці кафедри в розділі запрпопоновані питання
анкети http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed та протоколи засідання кафедри
(blob:https://office.naqa.gov.ua/0044476a-c4ab-4964-93a3-8b641c4827e3) Результати обговорення ОП стали
пропозиції та їх впровадження в ОП. Від стекголдерів: запропоновано збільшення кількості кредитів на вивчення
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення;
на важливості введення дисциплін аналітичного спрямування, на кшталт “Міжнародний економічний аналіз”,
“Економіка міжнародних бізнес-структур”, “Кількісні методи в економіці” та зазначивши, що здобувач має
орієнтуватися в основах економічного аналізу, проводити аналітичні огляди наукових статей, статистичних даних та
ін.Від здобувачів:запропонували включення ОК:Світова історія та культура. Міжнародний економічний аналіз,
Міжнародна аналітична діяльність, Глобалізація світової економіки,Управління міжнародними бізнес-
процесами,Транскордонне співробітництво,Основи світової кібербезпеки.Від академічної спільноти: Транскордонне
співробітництво,Основи світової кібербезпеки, Управління міжнародними бізнес-процесами та посилення ОП , ОК
міжнародного аналітичного профілю. Здобувачі обізнані з тим, що ОП у м. Житомир наявна ще в одному ЗВО..
Акредитація первинна -випускників наразі немає.

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.

ЗВО в ОП в розділі “Працевлаштування випускників” навів перелік потенційних посад, які можуть обіймати
здобувачі вищої освіти після завершення навчання за ОП . Зважаючи на це ЗВО, бере на себе відповідальність
комунікувати зі стейкголдерами, здійснювати моніторинг вакансій тощо. Відповідність ОП тенденціям розвитку
спеціальності на ринку праці було підтверджено під час зустрічей членів ЕГ із роботодавцями. Гарант та група
забезпечення ОП запевнили ЕГ, що під час формування цілей та програмних результатів навчання було враховано
галузевий та регіональний контекст співпраці з представниками Інституту міжнародних відносин КНУ,
Національного університету “Львівська політехніка”, Харківського національного економічного університету ім.
Семена Кузнеця, Сумського державного університету, ДВНЗ Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана, а саме через включення освітніх компонент таких як: ОК 22, ОК 23, ОК 25, ОК 29, ВД 6, ВД 11
до освітньої програми ( зі звіту самоаналізу та зустрічей з фокус групами). Врахування тенденцій розвитку
спеціальності у ЗВО відбувається через стажування науково-педагогічних працівників за кордоном, зокрема в
Університеті Конкордія (США), ISCTE-University Institute of Lisbon (Іспанія), Університету Сівітас (Польща) та ін.).
(див. Додаток 2. Проєкти НПП). Для посилення освітньої прийняте рішення щодо включення таких освітніх
компонент (ОК 18, ОК 3-24, ВД 10). Базовими документами щодо галузевого та регіонального контексту є Стратегія
сталого розвитку «Україна – 2030» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text та Стратегія розвитку
Житомирської області до 2027 року http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2020/01/Strategiya-do-
2027-roku.pdf .ЗВО на території Житомирської області тісно співпрацює з потужними підприємствами-суб’єктами
міжнародного бізнесу, підприємствами з іноземними інвестиціями (Фабрика банкнотного паперу НБУ, ТОВ
“Церсаніт Інвест”, ІП “Євроголд Індестріз ЛТД”, Насіннєвий завод “Байєр”, ПАТ “Житомирський маслозавод”, ПрАТ
“Ліктрави”, ЗАТ “Житомирські ласощі”)та інші які формують попит на конкурентоспроможних фахівців.
Результатом цієї співпраці та врахування документів регіонального і галузевого контексту стала розробка напрямів
науково-прикладних досліджень для яких долучені як здобувачі так і НПП з 2019-2019 рр.
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed:Інклюзивна модель сталого розвитку сільських
громад в умовах євроінтеграційної перспективи. Соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах
глобалізації економіки та євроінтеграційних перспектив України. Інноваційна модель зовнішньоекономічної
політики в умовах кризи глобалізації. Проєкт Erasmus + Jean Monnet Module “EU Agricultural Policy”

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

На момент розробки та затвердження ОПП «Міжнародні економічні відносини» (у 2017 р.) Стандарт вищої освіти за
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» за першим (бакалаврским) рівнем був відсутній. Надана
університетом ОП 2020 року повністю враховує положення чинного стандарту
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/292-mizhna-
economvidnosyny-B.pdf ) і забезпечує досягнення передбачених ним програмних результатів навчання. Оновлена
ОП “ Міжнародні економічні відносини” викладена на сайті університету за посиланням:
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%
9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%2
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0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0
%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мета, цілі, ПРН ОП “Міжнародні економічні відносини»” визначено із урахуванням Поліським національним
університетом стратегії ЗВО, з урахуванням позицій та потреб здобувачів, а також досвіду вітчизняних та іноземних
ЗВО, що реалізують аналогічні програми. ОПП. враховує тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, про що
свідчить зацікавленість роботодавців та напрями науково-прикладних досліджень у підготовці фахівців за даною
спеціальністю. Керівництво університету використовує широкий спектр інструментів та напрямів залучення
стейкголдерів до співпраці у контексті визначення, реалізації та перегляду цілей, програмних результатів тощо у
межах ОП ( конференції, круглі столи, запрошення на засідання кафедр та заключення угод про співробітництво,
наукові дослідження і т.д.)” та враховує зарубіжний досвід реалізації аналогічних ОП.

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

Цілі програми, викладені у звіті про самооцінювання та безпосередньо в освітній програмі Міжнародні економічні
відносини, сформульовані не зовсім чітко. В ОП мета «підготовка фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані
складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері
міжнародних економічних відносин». В звіті самооцінювання мета ОП набагато ширша: ОП спрямована на
підготовку здобувачів вищої освіти, здатних орієнтуватися у множині теоретичних та прикладних проблем розвитку
всесвітнього господарства. З врахуванням міждисциплінарного підходу цілями ОП є: формування компетентностей
на основі вивчення теоретичних засад, принципів та особливостей функціонування сфери МЕВ; набуття практичних
навичок професійної діяльності в умовах комплексності та невизначеності міжнародного середовища; забезпечення
у здобувачів системи поглядів на перспективи поглиблення інтеграції в міжнародну економічну, валютно-фінансову
і торговельну взаємодію; оволодіння здобувачами методами прикладного аналізу для прогнозування економічного
зростання в умовах глобальних викликів та загроз економічній безпеці; ознайомлення з формами МЕВ та
можливостями їх реалізації з врахуванням євроінтеграційних пріоритетів стратегічного розвитку економіки
України. Рекомендація для ЗВО: чітко визначитися із метою ОП “Міжнародні економічні відносини”, узгодити її у
різних документах, що описують ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма “Міжнародні економічні відносини” загалом відповідає критерію 1, виявлені недоліки не є
суттєвими

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Аналіз освітньої програми показав, що її обсяг у кредитах ЄКТС складає 240 кредитів, що відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня. Обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС),
спрямованих на формування компетентностей, становить 167 кредитів. Обсяг кредитів, що відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти, складає 80 кредити або 33 % . Після прийняття стандарту вищої
освіти за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» у 2020 р. ЗВО привів ОП у відповідність до нього.
Експертною групою встановлено, що загальний обсяг ОПП відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для рівня бакалавра та стандарту вищої освіти.Навчальне навантаження за один семестр складає 30
кредитів. Зазначена інформація отримана експертною групою через аналіз навчальних планів, а також
індивідуальних навчальних планів здобувачів різних років навчання.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз освітньої програми підтвердив, що її зміст має чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти, що включені
до ОП, призводять до досягнення програмних результатів навчання. Вибіркові дисципліни починаються з 4
семестру відповідно до Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми (https://cutt.ly/7kT1NTV
; Додаток 3.1. Положення про вибіркові дисципліни):для здобувачів:першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на
базі ПЗСО – з 4-ого семестру; на базі освітнього ступеня молодший бакалавр (ОКР «Молодший спеціаліст») – з 2-ого
семестру. Формування каталогу дисциплін вільного вибору також регламентується зазначеним положенням
(https://cutt.ly/7kT1NTV). ЕГ, здобувачі і роботодавці зійшлися в думці про те, що доцільно до структури даної ОП,
окрім переддипломної, ввести ще і мовну практику. Це сприятиме формуванню практичних умінь і навичок у
подальшій професійній діяльності. Щодо переліку дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки,
входять: “Практика перекладу / Дипломатичне листування / Документарне забезпечення ЗЕД (7 семестр), “Друга
іноземна мова” (6 семестр). Зважаючи на багаточисельні пропозиції з боку здобувачів та роботодавців про
збільшення обсягу годин на вивчення іноземної мови, ЕГ рекомендує переглянути можливість перенесення
зазначених дисциплін до блоку спеціальної (фахової) підготовки. Та розглянути можливість введення додаткових
видів практики (навчальної- мовної). При аналізі матриці відповідностей програмнимних компетентностей
компонентам освітньої програми, ЕГ було виявлено що на перетині знаком «+» де визначається взаємозв’язок між
компонентами й отриманими компетентностями не всім СК відповідають певні ОК (СК6 та СК8) не визначені
http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2017.pdf). У ОП 2020р. ця позиція
вже відсутня але Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної
програмит заповнена не з урахуванням, що одна й та сама компетентність може відповідати різним компонентам
освітньої програми. ЕГ рекомендує посилити ОК відповідними компетностями.

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

Зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”.
Акцент у ній робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей щодо міжнародної діяльності. При
аналізі матриці відповідностей програмнимних компетентностей компонентам освітньої програми, ЕГ було
виявлено що на перетині знаком «+» де визначається взаємозв’язок між компонентами й отриманими
компетентностями не всім ОК відповідають певні ЗК. Слід урахувати, що одна й та сама компетентність може
відповідати різним компонентам освітньої програми. Рекомендація для ЗВО узгодити освітні компоненти з
відповідними компетентностями.

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

Структура ОП певною мірою передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, що
відповідає статті 62, п. 15 Закону України “Про вищу освіту”. та зокрема через індивідуальний вибір здобувачами
вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі 25% . Узагальнення інформації, отриманої під час аналізу навчальних
планів ОП “Міжнародні економічні відносини”(blob:https://office.naqa.gov.ua/48255b66-3a2c-46c2-be34-
f02f3b4e9f80), індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти, інформації, отриманої безпосередньо під
час інтерв’ювання здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу, дозволив експертній групі констатувати: В
університеті діє Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
(https://cutt.ly/7kT1NTV) . Під час ретельного вивчення даного положення та бесіди із здобувачами експертна група
встановила, що студенти заповнюють заяву-анкету, де вказують вибіркову складову ОП, та надають ці анкети до
деканату. Після цього до початку навчального року студент має написати заяву з переліком вибіркових дисциплін,
на підставі якої формується індивідуальний навчальний план здобувача. Таким чином, індивідуальна освітня
траєкторія здобувачів за даною ОП реалізується шляхом формування індивідуального навчального плану студента,
що містить як перелік обов’язкових компонентів освітньої програми, так і перелік вибіркових компонентів освітньої
програми “Міжнародні економічні відносини”. У ОП 2020 рр. варіативна складова значно розширена у порівнянні із
ОП 2017 і включає в себе перелік дисциплін, викладання яких можуть забезпечувати профільна кафедра, а також не
виключає можливість вибору вибіркових компонент з інших ОП (https://cutt.ly/ukT17Pv; https://cutt.ly/AkT0rn0).
Здобувачі вищої освіти інформуються про зміст вибіркових дисциплін. Інформує про зміст вибіркових дисциплін
куратор академічної групи, який є співробітником випускової кафедри, якщо серед дисциплін на вибір буде
дисципліна іншої кафедри, куратор вичерпну інформацію про цю дисципліну можна отримати з розроблених
силабусів; Здобувачу може бути відмовлено у реалізації його вибору і запропоновано здійснити новий вибір у
випадку, якщо кількість студентів, які обрали з переліку дисциплін вільного вибору професійної підготовки, або
дисциплін із Каталогу є меншою за встановлені в Університеті мінімум т.п група для вивчення дисципліни не
набирається. Як висновок, що вибіркові дисципліни обираються групою, а не індивідуально. Рекомендація ЗВО
переглянути згадане вище Положення та внести зміни до нього на предмет зменшення обмежень щодо вибору
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здобувачами дисциплін з метою підвищення ефективності формування ними індивідуальної освітньої траєкторії.
Здобувачі мають доступ до освітнього порталу, на якому можна отримати інформацію про вибіркову дисципліну, ле,
як свідчить статистика використання інформаційного порталу, не дуже є популярним джерелом отримання
інформації, хоча всі представники фокус-груп знали про його функціонування).

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

Освітня програма “Міжнародні економічні відносини” та навчальний план передбачають практичну підготовку
здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
Регулюється Положенням про практику, оприлюдненим на сайті ЗВО ((https://cutt.ly/PkYpAOj )). Зміст практик
визначається у співпраці з роботодавцями , що це було з'ясовано під час зустрічі з фокус групами, що
підтверджується витягами з протоколів засідання кафедри про обговорення освітньої програми з роботодавцями та
академічною спільнотою. Під час зустрічі із здобувачами ЕГ було з'ясовано, що здобувачі мають можливість
самостійно обирати місце проходження виробничої практики (за умови відповідності програмі), або для вибору
використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має укладені договори. Зокрема це ЖОДА Департамент
агропромислового розвитку та економiчнот полiтики, ДИ «Лугинське лісове господарство», Іноземне підприємство
«ЄВРОГОЛД ІНДЕСТРІЗ ЛТД», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Філія АТ «Укрексімбанк», ТОВ «ТЕХ ОЙЛ НАФТА». (
див.Додаток 3. Бази практик, накази). ОП та НП 2020 р. передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, що включає виробничу практику (6 кредитів ЄКТС) на цих та інших (за вибором здобувачів) підприємствах.
Під час проходження виробничої практики відбувається формування уміні та навичок щодо застосовування набутих
теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, а також
забезпечувати загальні компетентності (7,12), спеціальні компетентності (11,12,16,18) та результати навчання(1, 7,9-
11). Проте, під час зустрічей із фокус-групами, здобувачі неодноразово підкреслювали, що ЗВО постійно збільшують
каталог баз-практики з метою набуття здобувачами компетентностей та практичних навичок, які стануть корисними
в їх подальшій професійній діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.

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

Інформація, отримана ЕГ під час зустрічей з фокус групами, а саме : здобувачами, органами студентського
самоврядування, науково-педагогічним персоналом, дозволяє стверджувати, що більшість soft skills (комунікації,
лідерство, здатність брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах,; вміння діяти на основі
етичних міркувань; здатність гнучко адаптуватися до різних ситуацій; ініціативність; стресостійкість; вміння
продукувати нові ідеї, бути критичним та самокритичним та вміння залагоджувати конфлікти, працювати в
команді, розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, креативність) формуються у
здобувачів вищої освіти завдяки участі у тренінгах, хакатонах, при вивченні фахових освітніх компонент таких як
«Дипломатична та консульська служба», Економічна та публічна дипломатія», «Міжнародні економічні відносини»,
«Інформаційні системи та технології в МЕВ», «Міжнародна інформація та комунікації», «Міжнародні стратегії
економічного розвитку». Здобувачі вищої освіти є учасниками різноманітних програм та конкурсів: ●
“Агрополітичні дебати – 2019”; ● Житомирська освітня муніципальна програма “Школа місцевого самоврядування”;
● освітній модуль “Ukrainian Cultural Diplomacy”; ● освітній модуль“Аграрна політика ЄС” проєкту Еразмус+ Жан
Моне, що реалізовувався в університеті у 2017-2019 рр. (http://euagpol.znau.edu.ua/ua/); ● заходи, що
організовуються Представництвом ЄС в Україні в частині проведення EU Study Days та святкування Дня Європи в
Україні.

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

Зважаючи на те, що професійний стандарт знаходиться в стадії розробки, Експертною групою встановлено, що зміст
освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” враховує вимоги Стандарту вищої освіти
України за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

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

Аналіз ОП “Міжнародні економічні відносини” дає можливість зробити висновок, що обсяг освітньої програми та
окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Кількість навчальних дисциплін в
навчальному плані ОП не перевищує 8 на семестр та 16 на навчальний рік. Обсяг дисциплін становить від 3 до 6
кредитів ECTS. Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ECTS (7200 год.). Навчальний час, відведений для
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самостійної роботи здобувачів освіти ОП, визначається навчальним планом – не менше 1/3 і не більше 2/3
загального обсягу навчального часу. Для реалізації обов’язкової компоненти навчального плану виділено 180
кредитів, з яких обов’язкові навчальні дисципліни становлять 167 кредитів ECTS, практична підготовка – 8 кредитів
ECTS; атестація – 5 кредитів ECTS. Під час опитування здобувачів не було отримано зауважень стосовно їх
перевантаження під час самостійної роботи над дисциплінами. Це підтвердило достатність обсягу аудиторної та
самостійної роботи, передбачених в ОП. Крім того, здобувачі, студентське самоврядування та викладачі зауважили,
щ о у разі поміченої невідповідності терміново здійснюється відповідне реагування на усунення невідповідності
співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

За даною освітньо-професійною програмою дуальна форма здобуття вищої освіти не проводиться, але ЗВО
розглядає можливість запровадити її у майбутньому саме за ОП «Міжнародні економічні відносини». Роботодавці
також підкреслили що, прогнозують, що у найближчій перспективі така форма взаємодії може бути реалізована.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 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. 2. ЗВО має укладені угоди про партнерство та співпрацю на проходження практики в
організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну та міжнародну економічну діяльність. 3. ОПП передбачає
набуття здобувачами вищої освіти навичок (softs kills), під час навчання, у т.ч. за рахунок стимулювання участі
здобувачів у ділових іграх, тренінгах, залучення до роботи органів студентського самоврядування тощо. 4. ЕГ було
з'ясовано, що здобувачі мають можливість самостійно обирати місце проходження виробничої практики (за умови
відповідності програмі), або для вибору використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має укладені
договори

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

1. У структурі ОП відсутня мовна практика . Рекомендація для ЗВО; розглянути можливість ввести до навчального
плану та ОП мовну практику; 2. У переліку дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки, входить
“Практика перекладу / Дипломатичне листування / Документарне забезпечення ЗЕД (7 семестр), а також “Друга
іноземна мова” (6 семестр). Рекомендація для ЗВО: ЕГ рекомендує переглянути можливість перенесення мовних
дисциплін до блоку спеціальної (фахової) підготовки, оскільки це були пропозиції і стекхолдерів і здобувачів для
посилення мовної практики. 3. При аналізі матриці відповідностей програмнимних компетентностей компонентам
освітньої програми, ЕГ було виявлено що на перетині знаком «+» де визначається взаємозв’язок між компонентами
й отриманими компетентностями не всім ОК відповідають певні ЗК. Рекомендація для ЗВО: Визначити всім ОК
відповідні компетентності та слід врахувати, що одна й та взяти до уваги, що сама компетентність може відповідати
різним компонентам освітньої програми. 4. ЕГ з'ясовано, що здобувачу при виборі вибіркових дисциплін може бути
відмовлено у випадку, якщо кількість студентів, які обрали з переліку дисциплін вільного вибору професійної
підготовки, або дисциплін із Каталогу є меншою за встановлені в Університеті мінімум т.п група для вивчення
дисципліни не набирається. Рекомендація для ЗВО переглянути згадане вище Положення та внести зміни до нього
на предмет зменшення обмежень щодо вибору здобувачами дисциплін з метою підвищення ефективності
формування ними індивідуальної освітньої траєкторії.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма “Міжнародні економічні відносини” загалом відповідає критерію 2, виявлені недоліки не є
суттєвими.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Аналізуючи ЕГ документи щодо проведення вступної кампанії, а саме: Правила прийому на навчання до Поліського
національного університету у 2021 році, опубліковані на веб-сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-
prijomu#) та аналізуючи веб-сайт абітурієнта (http://znau.edu.ua/) ЕГ стверджує, що на зазначених ресурсах
міститься інформація про перелік спеціальностей, умови вступу, вартість навчання, умови доступності закладу
вищої освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами тощо. Під час зустрічі зі здобувачами ЕГ дійшла
висновку та переконалася, що здобувачам зрозумілою та прозорою була проведена вступна кампанії, відзначили, що
зауважень стосовно роботи приймальної комісії вони не мають. Дискримінаційних положень у правилах прийому до
ЗВО експертною групою не виявлено.

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості самої освітньої програми згідно із Положенням. Для
вступу на 1 курс на освітню програму приймаються абітурієнти, які мають сертифікати ЗНО: конкурсна пропозиція
292-1 Міжнародні економічні відносини (українська мова та література, іноземна мова, географія або математика,
фізика або хімія). Таким чином правилам прийому було приділено увагу конкретизації форм та змісту вступних
випробувань у відповідності до рівня початкових (вхідних) компетентностей, потрібних для того, щоб розпочати
навчання за ОП. Програми вступних випробувань є загальнодоступними і розміщено на сайті закладу
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan). Відповідно до Положення про приймальну комісію, щороку
складаються необхідні екзаменаційні матеріали, які подаються на затвердження голові приймальної комісії.
Завдання для вступу розробляються викладачами випускової кафедри відповідно до програм вступних випробувань.
Для вступників немає обмежень та привілейованого доступу до навчання. Контингент студентів за державним
фінансуванням визначається формуванням рейтингового списку абітурієнтів на грунті конкурсного балу, що
підтверджує рівень здатності до навчання на освітній програмі. Порядок визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах вищої освіти, регулюється: Положенням про перезарахування результатів навчання
(https://cutt.ly/hf19b0c ); Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу (https://cutt.ly/df19CT3 ); Положенням про організацію освітнього процесу в університеті
(https://cutt.ly/mf13eq2 ). Встановлення переліку предметів ЗНО для вступу на небюджетну конкурсну пропозицію є
формою реалізації автономії ЗВО. При цьому експертною групою встановлено, що таким чином ЗВО намагався
збільшити контингент здобувачів за рахунок збільшення кількості предметів ЗНО, які можуть скласти абітурієнти
для вступу на ОП « Міжнародні економічні відносини»

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

ЕГ було зясовано алгоритм визнання результатів навчання, які були отримані у інших ЗВО. Визнання результатів
навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі співставлення освітніх компонент ОП Поліського
університету та освітніх компонент, вказаних в академічній довідці. На основі розгляду поданих документів, декан
факультету та гарант ОП приймають рішення про визнання та перезарахування освітніх компонент, що вивчалися
здобувачем у іншому ЗВО. Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, регламентується Положенням
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://cutt.ly/of0rm3z), тобто, є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, регулюється: Положенням про
перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/hf19b0c ); Положенням про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/df19CT3 ); Положенням про організацію
освітнього процесу в університеті (https://cutt.ly/mf13eq2). Відповідно до названих положень зарахування
результатів навчання здійснюється на підставі письмової заяви здобувача на ім’я декана. Відповідне рішення
приймається за участі декана, гаранта та завідувача кафедри. Здобувачі вищої освіти підтвердили, що їм відомо про
можливість зарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, в т.ч. під час реалізації права на академічну
мобільність, однак присутні під час проведення фокус-груп здобувачі у програмах академічної мобільності участі не
брали. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності на ОП «Міжнародні економічні відносини» були випадки
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, серед здобувачів ОП (згідно з відомостями
самооцінювання ЗВО) та виявлені під час зустрічі з фокус групами, а саме: у 2019 р. при поновленні здобувача
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дубровця Максима, який був відрахований зі спеціальності
“Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” факультету журналістики і міжнародних
відносин ПВНЗ “Київський університет культури”, на 3-й курс денної форми навчання з обсягом ОП 120 кредитів
ECTS; 2) у 2020 р. при поновленні здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кардашова Івана, який
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був відрахований з освітньої програми “Менеджмент” педагогічного факультету Католицького університету, м.
Ружемберок, Словаччина, на 2- й курс (ІІ семестр) денної форми навчання з обсягом ОП 150 кредитів ECTS.
Здобувачі підтвердили процедуру визнання результатів, яку декларує університет.

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

У ЗВО затверджені правила щодо зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті Положенням
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (https://cutt.ly/of0rm3z). Водночас,
під час зустрічі з викладачами та здобувачами за ОП « Міжнародні економічні відносини» ЕГ з’ясовано, що
необхідність визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, виникла у 2020 р. Здобувачка
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Шикиравої Карини брала участь в онлайн-тренінгу Module “Ukrainian
Cultural Diplomacy” of Diplomacy School, організованого Інститутом міжнародної академічної по закінченню якого
отримала сертифікат. Діючи відповідно до Положення про порядок визнання результатів навчання Предметною
комісією визнано результати в частині вивчення ОК “Дипломатична та консульська служба” в обсязі 24 год, як
поточний контроль. Здобувачі вищої освіти відзначили, що вони знають про можливість зарахування результатів
навчання, отриманих в неформальній освіті але не використовують цю можливість, тому протягом періоду
функціонування даної освітньої програми випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, серед здобувачів ОП МЕВ були поодинокі випадки (згідно з відомостями самооцінювання ЗВО).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання за ОП “Міжнародні економічні відносини”, які враховують
особливості самої освітньої програми, а також високий рівень організації та проведення вступної кампанії в цілому.
2. Чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО.

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

1. Здобувачі ОП “ Міжнародні економічні відносини” майже не беруть участі у неформальній освіті для розширення
своєї індивідуальної траєкторії. Це говорить про те, що або вони не цікавляться неформальною освітою або
здобувачам не зовсім обізнані з механізмом перезарахування балів отриманих у неформальній освіті. Рекомендація
для ЗВО: розробити механізм та чіткі правила стимулювання здобувачів до участі у неформальній освіті та
впровадити їх в інституційну практику.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Програма загалом відповідає критерію 3 і недоліки не є суттєвими та їх можливо виправити згідно з
рекомендаціями.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП “Міжнародні економічні відносини” за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти в Університеті провадиться за денною та заочною формами. Стандарт вищої освіти за спеціальністю та
відповідним рівнем вищої освіти, у межах якої реалізується ОП, затверджений МОН від 04.03.2020 р. №
357(https://cutt.ly/azOUTa8). У процесі реалізації ОП “Міжнародні економічні відносини” ЗВО використовує
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Положення про організацію освітнього процесу, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та
ін. регулюючі документи (https://cutt.ly/YzOUaH5). Форми і методи викладання на ОП «Міжнародні економічні
відносини» сприяють досягненню заявленій у освітній програмі цілі підготовка фахівців, здатних розв’язувати
спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у
сфері міжнародних економічних відносин) та програмних РН, а також відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи, що знаходить прояв у наступному: Здобувачі та партнери з інших ЗВО
під час онлайн зустрічей підтвердили, що при аудиторних заняттях впроваджуються сучасні методи навчання:
проблемні лекції, кейс-стаді, індивідуальні та групові проєкти, майстер-класи з індивідуальної дослідницької
роботи, сторітелінг, кіно-кейси тощо. В умовах карантинних обмежень, при дистанційній формі навчання,
використовуються системи Moodle, ZOOM, комунікування через електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram,
тощо). Здобувачі ВО інформуються про дедлайни щодо виконання завдань та самостійно можуть приймати рішення
щодо темпу їх виконання. Студентоцентрований підхід до навчання проявляється у можливості індивідуального
вибору ОК здобувачами, а також ЗВО облаштовує комфортні зони для відпочинку та саморозвитку здобувачів. НПП
самостійно та незалежно приймають рішення, щодо провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової
та/або інноваційної діяльності, що було з'ясовано під час зустрічей з фокус групами, а саме: самостійно визначається
із переліком завдань та тем, що будуть розглядатися у межах дисциплін, що вивчаються; самостійно визначаються із
системою нарахування балів. ЗВО проводить опитування серед здобувачів щодо форм контрольних заходів та
критеріїв оцінювання навчальних досягнень, внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, змісту ОПП.
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed). На сайті також розміщено результати
опитування. Проте відсутня практика опитування здобувачів стосовно задоволеності системою дистанційного
навчання, методами викладання, кожного викладача окремо тощо. Під час зустрічей із здобувачами ЕГ було
з'ясовано, що здобувачі не відчувають обмежень щодо можливості висловлювати свою думку, пропонувати для
вивчення окремі теми для вивчення та дослідження. Крім того, опитування фокус-груп переконало ЕГ, що що
студенти задоволені своїми викладачами, формами проведення навчальних занять методикою викладання.

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

На сайті ЗВО наявний розділ з розкладом занять (http://rozklad.znau.edu.ua/), а на сайті кафедри додано силабуси,
що містять інформацію про зміст дисципліни та критерії оцінювання (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed). Інформація про програмні результати навчання по кожному освітньому компоненту
наведена в ОПП (таблиця 4 “Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними
компонентами освітньо-професійної програми”):
http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2020.pdf. Під час проведення
фокус груп ЕГ впевнилась, що інформацію щодо цілей, змісту та критерії оцінювання та програмних результатів за
ОК студенти отримують з різних джерел, а саме: на сайті ЗВО, від кураторів, деканату, безпосередньо від викладачів
під час навчальних занять та у позаурочний час. ЕГ з'ясувала, що здобувачі отримують інформацію таким чином: 1)
на першому занятті, НПП інформує здобувачів вищої освіти про порядок та критерії оцінювання із дисципліни, т.т
скільки балів мінімально і максимально може набрати здобувач і скільки балів може набрати на екзамені; ; 2)
робоча програма дисциплін містить узагальнену інформацію про систему нарахування балів – подано загальну
кількість балів за кожною темою але у межах теми не визначено яким чином здійснюється набір балів.

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

За результатами роботи у фокус-групах ЕГ може стверджувати, що здобувачі вищої освіти мають сприятливі умови
для поєднання навчання і дослідження в процесі наукової діяльності. Доказами для цього слугують:
Функціонування наукового студентського гуртка кафедри міжнародних економічних відносин та європейської
інтеграції“Student scientific corporation” (https://cutt.ly/kkYzXMG ). У 2020 р. відбулася VI студентська наукова
конференція “Сучасний профіль міжнародних економічних відносин в умовах пандемії”, а також студенти ОП
“Міжнародні економічні відносини” (Шикирава К., Рожков О. Іванюк Д.) беруть участь в наукових конкурсах різних
рівнів. Проведення студентських конференцій (http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-konferentsiji) та конференцій
науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених (http://znau.edu.ua/m-nauka/naukovi-
konferentsiji/konferentsiji-zhnaeu). Бібліотека ЗВО надає доступ до наукометричних баз даних
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Можливість публікації дослідницьких матеріалів у міжнародному фаховому журналі
«НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ», що випускається щоквартально (https://cutt.ly/8zxOt0W).

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

Оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін ОП та організаційно - методичне забезпечення
освітнього процесу ОП регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/1kYjZ2Z ).
Викладачі за ОП «Міжнародні економічні відносини» щорічно вносять зміни в ОПП -. робочі програми навчальних
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дисциплін і силабуси що були представлені ЕГ на сайті ЗВО затверджені у 2020 році, тобто мають оновлення змісту.
Згідно з Витягу з протоколу № 10 засідання кафедри міжнародних економічних відносин було схвалено при
формуванні ОП 2021-2022 навч. рік гаранту ОП врахувати пропозиції стейкхолдерів в частині змін щодо включення
дисциплін аналітичного спрямування; пропозиції викладачів кафедри і здобувачів щодо можливого включення в
ОП запропонованих дисциплін (див. Додаток 6. Витяг з протоколу №10 від 15.02.2021). Дисципліни оновлюються за
результатами надбання нових знань за результатами досліджень науковців. Відповідно до наданої ЕГ інформації
викладачі кафедри постійно проходять стажування у зарубіжних навчальних установах і міжнародних організаціях,
а також займаються практичною діяльністю (див. Додаток 11. Листи-підтвердження практики, Додаток
12.Стажування та практичний досвід викладачів). Так, викладачі удосконалюють свій професійний рівень у
відповідності зі своїм науковим профілем: доц. Усюк Т. з метою освоєння дисциплін міжнародного спрямування
ОК14, ОК18 займається вивчення курсів International Economics, International Economics Development в Університеті
штату Огайо, США; доц. Ковальчук О. задля підвищення рівня викладання ОК17 проходить стажування за
програмою WIRA, США (передбачається вивчення курсів Economic Principles of Agribusiness Decision Making,
Agribusiness in the Food System); опублікування статті Зінчук Т., Куцмус Н., Прокопчук О., Ковальчука О., Усюк Т.
“Disproportionality of Ukraine's participation in international business: rethinking under conditions of new stage of global
development” у наукометричній базі Scopus) дозволяє впровадити в процес викладання ОК17-19, ОК23 результати
дослідження тощо.

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

Викладачі кафедри та їх наукові дослідження безпосередньо пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. Це
підтверджується наступними фактами: У ЗВО вроваджено механізм реалізації стратегії інтернаціоналізації
(https://cutt.ly/fkYlek1 ). В рамках проєкту Еразмус+ Жан Моне, у 2017-2019 рр., у ЗВО було реалізовано освітній
модуль“Аграрна політика ЄС” (http://euagpol.znau.edu.ua/ua/). На території ЗВО створено Інформаційний центр ЄС
(див. Додаток 10. "ЄС-і"угода). Основна мета діяльності центру – поширення інформації про ЄС та його політику,
надання допомоги у реалізації освітньої траєкторії здобувачів спец. 292 “Міжнародні економічні відносини”,
проведення науково-дослідної роботи з питань європейської інтеграції, сприяння участі студентів в дебатах з
європейських питань, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку
відносин між Україною та ЄС в рамках Угоди Про асоціацію між Україною та ЄС. Викладачі кафедри проходять
стажування за кордоном, зокрема в університеті ІАМО (Німеччина), в ОБСЄ, штаб-квартирах ООН та ін., що
дозволяє їм постійно розширювати та вдосконалювати вміст ОК (див. Додаток 12. Стажування та практичний досвід
викладачів). З метою реалізації науково-дослідних проєктів, здійснення обміну вченими, проведення конференцій,
семінарів та ін. ЗВО було укладено Угоду про співпрацю з ТОВ Біовета Україна (див. Додаток 14.Меморандуми про
співпрацю із закордонними університетами та установами). Проведення занять і майстер-класів зарубіжних
науковців-практиків: публічні лекції професорів Університету штату Огайо Аллана Лайза, Стена Томпсона та Баррі
Уорда (https://cutt.ly/IkYPxWO). У 2019 році на базі ЗВО проходив 64-й «Саміт соціального підприємництва» та
«Social entrepreneur school IBS» ( https://cutt.ly/qkYlk9x).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Серед сильних сторін ОП у контексті Критерію 4 ЕГ виділяє: 1. застосування сучасних форм і методів навчання для
досягнення цілей ОП; 2. опитування здобувачів стосовно рівня задоволеності освітнім процесом; 3. ЗВО сприяє
поєднанню навчання та дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти; 4. викладачі регулярно проходять
стажування за кордоном; 5. у ЗВО функціонує Інформаційний центр ЄС з доступною актуальною літературою для
здобувачів вищої освіти

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

ЕГ вважає слабкою стороною, що потребує удосконалення, проведення опитувань з обмежених тем - опитування, які
проводяться серед здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою не дозволяють різносторонньо дослідити
рівень задоволеності здобувачів вищої освіти ОП. Рекомендація для ЗВО: розробити спеціалізовані анкетування
стосовно задоволеності рівнем викладання окремих НПП кафедри, соціально-психологічного стану здобувачів, а
також задоволеності викладачів процесом реалізації освітнього процесу за ОП, розміщувати результати на
офіційному веб-сайті та брати до уваги побажання стейкхолдерів для постійного удосконалення форм та методів
навчання на даній ОП

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП в цілому відповідає вимогам Критерію 4, а виявлені недоліки не є суттєвими.

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

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

Експертна група констатує, що контрольні заходи та критерії їх оцінювання в цілому є чіткими і зрозумілими,
валідними та заздалегідь оприлюдненими, затвердженим у Поліському національному університеті регламентом та
положеннями, які є у публічному доступі на офіційному web-сайті (https://cutt.ly/Gzk4zWz; https://cutt.ly/wxl8DYG)
та висвітлені у силабусах дисциплін (https://cutt.ly/Vl4ViYz). У ЗВО з метою регламентації контрольних заходів,
оцінювання здобувачів ВО затверджено: Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Azv78tf);
Положенням про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/Azv78tf); Порядок
формування рейтингу успішності студентів (https://cutt.ly/Lzv6tUO); Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційної комісії ( https://cutt.ly/0xz89Dn); Положення про кваліфікаційні роботи
(https://cutt.ly/KhGjEOC), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://cutt.ly/fhGjJog); Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
(https://cutt.ly/4h85q9C). Форми і види контрольних заходів, система оцінювання відповідають заявленим в ОП. НП
передбачено проведення контрольних заходів у формі поточного (модульного) та підсумкового контролю. Форма
підсумкового контролю визначається НП. Система оцінювання у межах навчальних дисциплін обирається
викладачами залежно від специфіки дисциплін і результатів навчання та наведена у силабусах навчальних
дисциплін (https://cutt.ly/xzbyNht). Інформація щодо системи, форми, процедури, критерії оцінювання та терміни
проведення контрольних заходів надається здобувачам ВО передчасно через розміщенням на веб-сайті університету
(http://rozklad.znau.edu.ua/), з викоританням платформи Moodle, наводиться у силабусах дисциплін та робочих
програмах, усно кожним викладачем на початку курсу викладання. У разі дистанційної форми навчання для
інформування здобувачів ВО використовуються також соціальні мережі, Zoom, Viber, електронна пошта та ін.
Інформацію було підтверджено під час роботи у фокус-групах зі здобувачами ВО, представниками студентського
самоврядування,викладацьким складом, керівником навчально-наукового центру організації освітнього процесу
Усюк Т.В., керівником навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н.І. ЕГ при вивченні
складових елементів силабусів визначила, що наведено в п.”Система оцінювання” наведено розподіл балів за лекції,
практичні заняття, самостійну роботу, модульний контроль, індивідуальне завдання, однак, не деталізовано
розподіл балів по кожному виду робіт (усне опитування, доповіді, практичні розрахунки, реферати, презентації
тощо), що ускладнює розуміння студента щодо методики щодо розподілу балів. Однак, загалом у результаті аналізу
табл. 3 відомостей СО, силабусів, експертна група дійшла висновку, що в цілому критерії оцінювання дозволяють
встановити досягнення результатів навчання.

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

ЕГ з'ясовано, що у зв'язку з відсутністю Стандарту ВО за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини” для
першого рівня ВО у 2017 (https://cutt.ly/UzxCX0t), 2018 (https://cutt.ly/HzxC8Xl), 2019 (https://cutt.ly/NzxVajp) роках
в Поліському національному університеті розроблено та затверджено ОП в яких визначено форму атестації у
складанні комплексного екзамену з іноземної мови та комплексного екзамену за спеціальністю. У 2020 році в
зв'язку із затвердженням стандарту ВО за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні відносини”для першого рівня
ВО (https://cutt.ly/TzxVVQl) у ОП 2020 року (https://cutt.ly/OzxBP05) зазначено форму атестації визначену
відповідним Стандартом ВО. Для організації процесу атестації здобувачів ВО затверджено Положення про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/0zbhUHW), Положення про
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/xzbhvu2)

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

Під час проведення зустрічей з фокус-групами здобувачі вказали на доступність, відкритість та зрозумілість
процедури оцінювання знань. Вимоги щодо контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими та валідними.
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Доступність до документів, що регламентують контрольні заходи, оцінювання здобувачів та дотримання
академічної доброчесності здобувачів ВО та викладачів реалізується через їх оприлюднення на офіційному сайті
ЗВО у розділі “Публічна інформація” (https://cutt.ly/Mxz6RFO) та “Академічна доброчесність”
(https://cutt.ly/wxl8DYG). Та додаткові документи: Положення про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/Azv78tf); Положенням про організацію і проведення практики здобувачів вищої освіти
(https://cutt.ly/Azv78tf); Порядок формування рейтингу успішності студентів (https://cutt.ly/Lzv6tUO); Положення
про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії ( https://cutt.ly/0xz89Dn); Положення про
кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/KhGjEOC), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти (https://cutt.ly/fhGjJog); Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
(https://cutt.ly/4h85q9C). Неупередженість та об’єктивність екзаменаторів забезпечується завдяки відкритості
інформації щодо критеріїв оцінювання виконання завдань підсумкового контролю, які деталізуються в силабусах та
робочих програмах ОК. Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регламентована Положенням
про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням (https://cutt.ly/ahPsdDO ). Під час
навчання на ОП виникали ситуації щодо упередженого ставлення викладача, із ОК “Теорія і методика фізичного
самовдосконалення”. Діючи відповідно до положення студенти групи МЕВ-17 змогли вирішити конфлікт у
встановлений термін із дотриманням прав та свобод здобувачів ВО. Здобувачам ВО, які отримали негативну оцінку
підчас заліково-екзаменаційної сесії, надається можливість ліквідації академічної заборгованості. Третя спроба
складання підсумкового контролю та можливість оскарження оцінки визначена положенням (Положенні про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/HhPts5q). )і у випадку потреби
підвищення позитивної оцінки. Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів та
оскарження результатів за час реалізації ОП не виникало. Врегулювання порядку оскарження процедурних
моментів або результатів проведення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього
процесу та проєктом Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
(https://cutt.ly/4h85q9C).В апеляційну комісію включаються представники студентської ради факультету
(структурного підрозділу) або ради молодих вчених, що підтверджує факт якісної роботи органів студентського
самоврядування, щодо врегулювання конфлікту інтересів та захисту прав здобувачів ВО

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

У ході проведення бесід ЕГ з керівниками структурних підрозділів, здобувачами ВО та НПП з'ясовано, що у ЗВО
проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності такі як проведення тренінгів та семінарів,
кураторських виховних годин щодо роз'яснення академічного письма та доброчесності для здобувачів ВО
(https://cutt.ly/Mzx6AFQ; https://cutt.ly/QzcqnUK; https://cutt.ly/FzcqPQG) та викладачів (https://cutt.ly/Xzx66OT;
https://cutt.ly/FzcqPQG; https://cutt.ly/lzcqXAp; https://cutt.ly/Nzcwipb ). На офіційному сайті Університету присутній
розділ “Академічна доброчесність” (https://cutt.ly/Hzx5ykP) в якому представлено положення, накази Ректора,
листи МОН та висвітлюються та анонсуються заходи з питань академічної доброчесності. ЗВО використовує
офіційні системи перевірки письмових робіт на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism. В Університеті затверджено
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD) та
Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного
плагіату(https://cutt.ly/fkYRj06), що визначають порядок запобігання та виявлення плагіату, основні засади
використання сервісу перевірки робіт на плагіат та відповідальність за плагіат. Розділ 5 “Відповідальність за плагіат”
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD)
унормовано наслідки порушення академічної доброчесності. Положенням про академічну доброчесність,
запобігання та виявлення антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD) визначено, що факт плагіату може бути підставою
для відмови у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення матеріалів на доопрацювання, для заборони автору
включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-методичних та навчальних робіт також може бути
накладено дисциплінарне стягнення, або притягнення до академічної відповідальності. Порядком перевірки
наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного
плагіату(https://cutt.ly/fkYRj06) у п. 8.11 зазначено, що “якщо відсоток оригінальності роботи є нижчим від
встановленої граничної межі або у роботі виявлені численні спроби приховування текстових запозичень, що є
академічним шахраюванням, робота не приймається до розгляду.” У ЗВО формується репозитарій
(http://ir.znau.edu.ua/) де в т.ч. розміщуються кваліфікаційні роботи, наукові роботи ЗВО. Порядком перевірки
наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного
плагіату(https://cutt.ly/fkYRj06) п. 5.2. визначено, що репозитарій кваліфікаційних робіт формується наступним
чином: “електронні версії захищених кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти розміщуються в Інституційному
репозитарії депозиторами – відповідальними особами від кафедр, призначеними завідувачами кафедр, протягом
20-ти робочих днів після захисту”.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти та стейкхолдери ознайомлені з положеннями що
регулюють політику дотримання академічної доброчесності ВНЗ, стандартами, процедурами проведення поточного
та підсумкового контролю знань та виконуються ними. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є
чіткими, зрозумілими, дозволяють визначити рівень знань. Правила проведення контрольних заходів є чіткими і
зрозумілими, доступними для учасників освітнього процесу, послідовність їх дотримання забезпечує об'єктивність
екзаменаторів. У ЗВО чітко визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження. ЗВО опікується питанням академічної доброчесності. Здійснюється популяризація академічної
доброчесності серед здобувачів вищої освіти через: оприлюднення інформації офіційному сайті у розділі
“Академічна доброчесність” (https://cutt.ly/Hzx5ykP) в якому представлено положення, накази Ректора, листи МОН
та висвітлюються та анонсуються заходи з питань академічної доброчесності; проведення тренінгів та семінарів,
кураторських виховних годин щодо роз'яснення академічного письма та доброчесності для здобувачів ВО
(https://cutt.ly/Mzx6AFQ; https://cutt.ly/QzcqnUK; https://cutt.ly/FzcqPQG) та викладачів (https://cutt.ly/Xzx66OT;
https://cutt.ly/FzcqPQG; https://cutt.ly/lzcqXAp; https://cutt.ly/Nzcwipb ). У ЗВО діють офіційні системи перевірки
письмових робіт на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism. Викладацький склад та здобувачі ВО на фокус-групах
вказали на факти виявлення академічної недоброчесності при написанні тез здобувачами ВО ОП “Міжнародні
економічні відносини” (див. Додаток 15. Перевірка робіт студентів на плагіат системою Unicheck). Факти академічної
недоброчесності та їх наслідки наведено у Розділі 5 відомостей СО ОП. Систематично здійснюється заходи щодо
роз'яснення академічного письма та доброчесності серед здобувачів ВО та викладацького складу.

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

ЕГ при вивченні складових елементів силабусів визначила, що в п.”Система оцінювання” не деталізовано розподіл
балів по кожному виду робіт. Рекомендація для ЗВО: У силабусах навчальних дисциплін та робочих програмах
необхідно навести деталізацію розподілу балів, що можуть отримати здобувачі ВО за кожним видом виконаної
роботи.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма “Міжнародні економічні відносини” загалом відповідає критерію 5, виявлені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Експертна група констатує, що освітній процес за ОП забезпечується згідно ліцензійних вимог
висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних економічних відносин та
європейської інтеграції та інших кафедр. Гарантом ОП є д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Зінчук Т.О., досвід та академічна кваліфікація якої підтверджують фахове викладання відповідних навчальних
дисциплін та ефективно здійснювати координацію освітньої діяльності за даною ОП. Загальна кількість викладачів,
які працюють на ОП - 27 осіб, з них: 8 чоловіків, 19 жінок. Науковий ступінь та вчене звання мають 26 викладачів
(96,30 %), з яких: 8 докторів наук, професорів (29,63%) та 18 кандидатів наук, доцентів (66,67%). 6 викладачів вільно
володіють англійською мовою (22,22%) та мають сертифікати про підтвердження на рівні В2-4, С1-2. Щодо вікової
структури викладачів, середній вік складає 45 років, у віковій групі 30-35 років - 4 особи, 35-40 р. - 1 особа, 40-45 р. -
8, 45-50 р. - 3, 50-55 р. - 4, 60-65 р.- 6, понад 65 р. - 1 викладач. Аналіз кадрового складу в цілому засвідчує високий
рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім компонентам, які вони викладають на ОП. Це,
зокрема, відповідність спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини. Як засвідчив проведений ЕГ аналіз
публікації та кваліфікація НПП, які ведуть підготовку здобувачів освіти за ОП, високо корелюють із змістом ОК,
предметною областю ОП та спеціальністю, дозволяють досягати програмних цілей та результатів ОП (таблиця 2
звіту самооцінювання). Узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів програми також є високі професійні
активності НПП згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності
(https://cutt.ly/MzQptZA.). На сайті кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції
міститься актуальна інформація про НПП (https://cutt.ly/GzQslFm). Під час інтерв’ювання здобувачі ВО дали високу
оцінку професійним якостям викладачів. ЕГ зазначає, що кваліфікація викладачів відповідає цілям та програмним
результатам навчання на ОП.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Прозорість процедури конкурсного відбору викладачів підтверджено під час інтерв’ю з адміністрацією ЗВО,
факультету, НПП та начальником відділу кадрів Бєльчєнко С.В. Конкурсний відбір викладачів у Поліському
національному університеті здійснюється відповідно до «Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському національному
університеті» (https://cutt.ly/CzceCJJ ), де чітко визначено критерії обрання на відповідні посади НПП. Для
проведення такого відбору створюється конкурсна комісія, яка у своїх діях керується «Положенням про конкурсну
комісію…» (https://cutt.ly/UzQdPRE). Процедура конкурсного відбору завершується підписанням контракту, який
передбачає виконання регламентованих обов’язків щодо навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи.
У результаті бесід з НПП виявлено, що процедури конкурсного добору викладачів у цілому є прозорими,
інформацію про оголошений конкурс (https://cutt.ly/AxxpEXL) та процедуру конкурсного добору
(https://cutt.ly/CzceCJJ) висвітлюють на сайті університету, а також перелік вакантних посад друкується в газеті
“Житомирщина”. У фокус-групах з адмінперсоналом та НПП підтверджено інформацію про те, що відбувається
постійний моніторинг рівня професіоналізму викладачів у вигляді подання звітів про результати роботи.
Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг
за відповідною спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий
рівень, педагогічну майстерність, забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін.

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

Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу відбувається через читання лекцій, проведення
практичних робіт і практик на підприємствах, в організаціях та установах. Залучення роботодавців до перегляду
освітніх програм відбувається шляхом їх обговорення на нарадах, круглих столах, а також через електронне
листування з гарантом та НПП кафедри. На зустрічі із фокус-групою стейкхолдерами-роботодавцями було
підтверджено, що ЗВО залучає роботодавців до участі у реалізації ОП, її удосконалення та обговорення. У ЗВО
приймає участь у міських ярмарках вакансій для прямої комунікації із роботодавцями (https://cutt.ly/KzQkUfZ).
Стратегічними партнерами кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, що залучені до
організації та реалізації освітнього процесу є: Залучення роботодавців до освітнього процесу підтверджено на
зустрічі 6, де були присутні: начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Житомирської облдержадміністрації Дембіцька І.Л., заступник начальника головного управління статистики у
Житомирській області, д.е.н. Кобилянська Т.В., начальник відділу роздрібного кредитування філії АТ
«Укрексімбанк» в м. Житомирі Лавриненко В.М., заступник голови Громадської організації «Агенція «Гудвіл»,
к.е.н. Левківська Л.М., генеральний директор іноземного підприємства «Євроголд Індестріз Лтд» Шепетько М.А. та
і н . Залучення роботодавців до реалізації освітнього процесу відбувається через читання лекцій, проведення
семінарів, круглих столів, практичних робіт і практик на підприємствах, організаціях та установах (див. Додаток 13.
Меморандуми про співпрацю з українськими університетами, установами, підприємствами). Залучення
роботодавців до перегляду освітніх програм відбувається шляхом їх обговорення на нарадах, круглих столах, а також
через електронне листування з гарантом та НПП кафедри ( див. Додаток 7. Протоколи засідань кафедри із
залученням стейкхолдерів).

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

До організації освітнього процесу активно залучаються представники академічної спільноти та дипломатичного
корпусу, вітчизняні та зарубіжні експерти, роботодавці, випускники. Випусковою кафедрою реалізовувався проєкт
ЄС Еразмус+ Жан Моне модуль “Аграрна політика ЄС” (https://cutt.ly/FkYOhVm ) за участю експерта швейцарської
сертифікаційної компанії “Органік Стандарт” Шукаловича В.Ф. Здобувачі ВО у рамках відкриття послом ЄС в
Україні Х. Мінгареллі інформаційного центру ЄС взяли участь у євродебатах (https://cutt.ly/4kA2Qhp ). Під час
візитів в університет делегацій на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Індонезії в Україні Ю. Кріснанді
відбулася відкрита дискусія зі здобувачами ОП на тему: “Міжнародна політика: тренди, виклики та перспективи”
(https://cutt.ly/0kA2JCo); Надзвичайним і Повноважним Послом Естонської Республіки в Україні К. Кууском –
тематична зустріч щодо напрямів майбутньої співпраці у сфері діджіталізації та ІТ-технологій
(https://cutt.ly/dkA24cX ); американською конгресвумен М. Каптур був проведений форум “Насіння надії”
(https://cutt.ly/QkA9sHW ). Здобувачі ВО беруть активну участь в лекційних заняттях та майстер-класах зарубіжних
науковців-практиків: публічні лекції професорів Університету штату Огайо А.Лайза, С.Томпсона та Б.Уорда
(https://cutt.ly/IkYPxWO ). Є практика виїзних практичних занять, лекцій та тренінгів на базі державних інституцій
МЕВ, підприємств-активних учасників міжнародних відносин та ЗЕД із залученням професіоналів-практиків та
роботодавців. Як приклад, було здійснено виїзне заняття у: Міністерство закордонних справ України
(https://cutt.ly/SkYY7Sh ) з навчальної дисципліни “Зовнішньоекономічна політика України”, Управління
Житомирської митниці ДФС у Житомирській області (https://cutt.ly/RkYUqEP ) з навчальної дисципліни “Митна
справа”, Головне управління статистики у Житомирській області (https://cutt.ly/bkYUi1o ) з навчальної дисципліни
“Статистика та міжнародна бізнес-аналітика”, ТОВ “Кока-Кола Беверіджес Україна Лімітед” (https://cutt.ly/DkYU53a
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), ДП “Радомілк” та АТ “Пиво безалкогольний комбінат “Радомишль” (https://cutt.ly/RkYUxJy ) для закріплення
знань практичних навичок з дисциплін “Міжнародна торгівля” та “Міжнародний бізнес”, Житомирська філія
туристичної фірми JOIN UP (https://cutt.ly/nzbhq3N ) при вивченні дисципліни “Міжнародний туризм”, ПАТ
“Житомирський маслозавод” (https://cutt.ly/1kYUnqA ), ПрАТ “ВКФ “Рошен” (https://cutt.ly/BkYUJB9 ), ПрАТ
“Вайдманн-МПФ” (https://cutt.ly/akYUCNg ) з метою вивчення дисципліни “Менеджмент ЗЕД”, “Насіннєвий завод
ВАyer” (https://cutt.ly/mkYUSe3 ), ПрАТ “Ліктрави” (https://cutt.ly/skYU12N ), ПСП “Україна”, МПП Фірма “Ерідон”
(https://cutt.ly/ukYIf6V ; https://cutt.ly/0kYIbOv ) проведено заняття з дисциплін “Зовнішньоекономічна діяльність”
та “Економіка світового господарства”,Фабрику банкнотного паперу НБУ (https://cutt.ly/ikYU9Av ) з метою вивчення
дисципліни “Вступ до спеціальності” та ін

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

ЕГ встановила, що ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми та у співпраці з іншими.
Головним документом, що визначає умови забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних та
педагогічних працівників є «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» (https://cutt.ly/LfHZKDE). Підвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається згідно з
відповідними перспективним та щорічними планами. Викладачі кафедри також проходять закордонне стажування,
що сприяє вдосконаленню їхньої професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань,
умінь і навичок. За сприянням університету міжнародне стажування у країнах з інноваційними підходами до
наукової та педагогічної діяльності, провідних університетах світу пройшли: Зінчук Т. (CiSEP, level B “Trade and
Sustainable Development”, 2018-2019 рр., Німеччина), Зінчук Т., Куцмус Н., Пивовар П., Данкевич В. (ІАМО,
Німеччина, 2019 р.); Данкевич В. (Social entrepreneur school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія, 2019 р.);
Усюк Т. (Університет штату Огайо та Каліфорнійський університет, Фресно, США (Faculty Exchange Program), 2018
р.); Горбачова І. та Прокопчук О. (Міжнародні міжурядові організації (ООН, ОБСЄ, ЄК), Австрія, 2019 р.); Пивовар
П. (проєкти: “UaAgriDialog”, (2019), AGMEMOD (Польща-Нідерланди), 2019 р.); Ковальчук О. (Woskob International
Research in Agriculture. (WIRA) Scholar Program, США, 2018 р.). Прагнення викладачів до вдосконалення та
спілкування з міжнародною академічною спільнотою сприяло отриманню сертифіката про знання іноземної мови
на рівні В2 (Куцмус Н., Данкевич В., Усюк Т., Пивовар П.) Викладачі кафедри мають практичний досвід своєї
діяльності, виступали експертами та консультантами проєктів міжнародного і загальнодержавного рівня,
організацій та підприємств (див. Додаток 12. Стажування та практичний досвід викладачів). Підписання
меморандумів про співпрацю (див. Додаток 14.Меморандуми про співпрацю із закордонними університетами та
установами) надає можливості участі в різних програмах і заходах, які реалізує відділ міжнародної діяльності
(https://cutt.ly/MzWVzfM). Надається можливість професійного зростання, оволодіння викладачами нових методів,
інструментів та технологій викладання. Результати спілкування з викладацьким складом (зустріч 2) та відкритої
зустрічі свідчать про високий рівень вмотивованості викладачів щодо професійного зростання та набуття
додаткових навичок та компетентностей.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В Університеті побудована система матеріального та морального заохочення викладачів до вдосконалення
професійної діяльності. Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного
університету (https://cutt.ly/yfHZ6GA) регулює процедуру стимулювання НПП за добропорядне виконання своїх
обов'язків та визначає особливості їх заохочення (матеріальне, подяки, нагороди) . ЗВО надає відомості про
можливості проходження підвищення кваліфікації викладачів згідно з напрямом навчально-наукової діяльності, що
регламентоване Положенням про підвищення кваліфікації та стажування НПП (https://cutt.ly/KfHXrPY). Під час
проведення бесід з фокус-групами з числа науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу
виявлено, що НПП проінформовані про можливості заохочення структурних підрозділів університету й окремих
викладачів за продуктивну наукову, навчально-методичну та організаційно-виховну роботу. З метою підвищення
мотивації премійовано викладачів Зінчук Т.О., Усюк Т.В., Куцмус Н.М., Ковальчука О.Д., Данкевича В.Є. та ін. За
публікацію статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science премійовано
викладачів Пивовара П.В., Зінчук Т.О., Куцмус Н.М., Прокопчук О.А. (див. Додаток 16 Накази на заохочення).
Оцінка викладацької майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення відкритих занять, взаємного
відвідування занять викладачами, а також частково через анонімні опитування здобувачів. Результати
обговорюються на кафедральних семінарах, робляться висновки та надаються рекомендації. Певною мірою
розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на навчально-
методичні семінари та науково-практичні конференції. Зокрема, всі респонденти відзначили позитивну роль
преміювання за опублікування статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а
також патентів на винахід та корисну модель, за захист кандидатських та докторських дисертацій, що
регламентується «Положенням про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/xfHXyO1).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.
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Здійснюється оцінка рівня науково-професійної активності та професійної діяльності претендента, що бере участь у
конкурсі. Інформацію про оголошений конкурс висвітлюють на сайті університету, а також перелік вакантних посад
друкується в газеті “Житомирщина” (https://cutt.ly/AxxpEXL). Представники компаній-роботодавців активно беруть
участь у реалізації освітнього процесу. Роботодавці приймають активну участь у створенні та вдосконаленні ОП. ЗВО
залучає до проведення виїзних практичних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, роботодавців. У ЗВО
діє Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету
(https://cutt.ly/yfHZ6GA). ЗВО має гарні практики преміювання НПП за підготовку та захист дисертацій, підготовку
статей, що включені до міжнародних наукометричних баз даних тощо. З метою підвищення мотивації щодо
виявлення реалізації резервів і можливостей підвищення індивідуальної та колективної праці премійовано
викладачів Зінчук Т.О., Усюк Т.В., Куцмус Н.М., Ковальчука О.Д., Данкевича В.Є. та ін. За публікацію статей у
виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science премійовано викладачів Пивовара П.В.,
Зінчук Т.О., Куцмус Н.М., Прокопчук О.А. (див. Додаток 16 Накази на заохочення).У ЗВО налагоджена система
професійного розвитку викладачів через програми підвищення кваліфікації та участь у програмах мобільності
викладачів, а також у фахових міжнародних програмах з підвищення кваліфікації науковців.

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

При проведення фокус-груп з адміністрацією ЗВО та НПП експертною групою з'ясовано, що для якісної оцінки
роботи та професійних досягнень викладачів не сформовано механізму рейтингування та відсутнє відповідне
положення щодо якісної оцінки роботи та професійних досягнень викладачів Рекомендація для ЗВО: Залучити на
постійній основі фахівців зі спеціальності 08.00.02 “Світове господарство і міжнародні економічні відносини” або
292 “Міжнародні економічні відносини” до викладання фахових дисциплін. На регулярній основі проводити
методичні семінари з викладацької майстерності для молодих викладачів. Запровадити практику проведення
аудиторних занять на регулярній основі експертами галузі та роботодавцями. Розробити механізм формування
внутрішнього рейтингу викладачів та прийняття на його основі мотиваційних рішень.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Виділені сильні сторони і позитивні практики при аналізі діяльності ЗВО дозволили зробити висновок про
відповідність ОП за критерієм 6 рівню В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертною групою відмічено достатній рівень матеріально-технічної бази ЗВО у рамках реалізації ОП. У ході
огляду, Гарантом було надано відеоматеріали інфраструктури закладу та відповідна документація. Також було
проведено онлайн-трансляцію з об'єктів матеріально-технічної бази ЗВО: освітня діяльність за ОП проводиться у
аудиторіях з проектором та екраном/плазмовим телевізором, а для проведення вільного часу здобувачів
облаштовано комфортні зони (кафе, еко-кімната, “Ноосфера” тощо). Функціонує Інформаційний Центр ЄС в Україні
(https://cutt.ly/xzR2loE), що надає додаткові можливості для проведення практичних занять, навчальних практик,
конкурсів, дебатів для дослідницької роботи студентів з питань європейської інтеграції тощо. Створено Центр
інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами (https://cutt.ly/azR0XeD), що дозволяє здобувача
вищої освіти використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності та реалізації грантових проєктів. ЗВО
залучає здобувачів ВО до екологічного виховання та екологічної культури через проведення тренінгів, кураторських
годин, семінарів, навчальних занять зі стратегії сталого розвитку у заснованих навчально-наукових центрах: центрах
Поліський центр органічного виробництва (http://organic.znau.edu.ua/ua/) та Навчально-науковий центр екології та
охорони навколишнього середовища (https://cutt.ly/UzT1VH9) Матеріально-технічні база пристосована для
інклюзивного навчання. На всій території ЗВО є доступ до Wi-Fi. Також у ЗВО постійно модернізуються навчальні
аудиторії з комп’ютерами для забезпечення ефективності освітнього процесу. Бібліотека забезпечує якісне та
оперативне обслуговування користувачів і пропонує: зведений електронний каталог, електронний архів, електронну
бібліотеку, повнотекстові бази даних країн світу, електронні копії друкованих періодичних видань, віртуальну
довідку «Запитай бібліотекаря», чат «Допомога онлайн», електронну доставку документів, перевірка робіт на
плагіат тощо (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Джерелами надходження фінансових ресурсів є кошти держбюджету та
спецфонду, що підтверджено кошторисом ЗВО (https://cutt.ly/yzRumuq; https://cutt.ly/rkIrqyB). У фокус-групах
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здобувачі ВО та представники студентського самоврядування, а на відкритій зустрічі батьки здобувачів ВО та
роботодавці вказали на задоволеність матеріально-технічною базою ЗВО.

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

У ЗВО функціонує ресурс Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), на якому розміщено належне навчально-методичне
забезпечення освітніх компонент з доступом для НПП та здобувачів ВО. У закладі діє наукова бібліотека, яка
представлена репозитарієм, базою даних та електронним каталогом щодо навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу на ОП, що повністю задовольняє потреби навчального процесу за ОП. Представниками
бібліотеки підтверджено, що здобувачі ВО та НПП мають вільний доступ до всіх ресурсів бібліотеки, включаючи
доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Також в університеті впроваджено діяльність
Інформаційного Центру ЄС (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2), де здобувачі освіти мають доступ до різноманітних
інформаційних джерел, наданих Європейською Комісією, для підготовки різноманітних проєктів та здійснення
науково-дослідної діяльності, в чому ЕГ переконалась під час огляду матеріально-технічної бази. Експертній групі
був продемонстрований контент декількох навчальних дисциплін, навчально-методичне наповнення є достатнім
для досягнення визначених результатів навчання.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

ЕГ з'ясовано, що ЗВО забезпечує якісне та безпечне освітнє середовище для життя та здоров’я здобувачів на ОП, що
підтверджено при огляді матеріально-технічної бази та спілкуванні у фокус-групах зі здобувачами ОП, студентським
самоврядуванням, НПП та відкритій зустрічі. У Стратегія розвитку університету (https://cutt.ly/9zRp7Ph;
https://cutt.ly/izRpmis) зазначено, що одним з пріоритетних напрямків є модернізація, створення нових освітніх
комплексів та якісного та безпечного освітнього середовища. В корпусах на кожному поверсі та у гуртожитках наявні
куточки цивільного захисту та охорони праці, функціонують пожежні виходи. Постійно проводяться інструктажі з
дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Відбуваються опитування
здобувачів вищої освіти на ОП щодо їхніх потреб та інтересів. Усне опитування проводить студентське
самоврядування закладу та розроблено електронні анкети в університеті та кафедрою міжнародних економічних
відносин та європейської інтеграції (https://cutt.ly/QxvY0kT; https://cutt.ly/mxvINF1; https://cutt.ly/GxvI8qu).
Загальноуніверситетське опитування студентів розглядається на Ректораті та Вченій раді Університету для
забезпечення потреб та інтересів здобувачів ВО. Під час фокус-груп представники студентського самоврядування
закладу та здобувачі ВО підтвердили інформацію про те, що на їх прохання було здійснено ремонт санітарних зон у
гуртожитках, облаштовано облаштовано комфортні зони для проведення вільного часу здобувачів (кафе, еко-
кімната, “Ноосфера” тощо). У ході інтерв’ювання здобувачів ОП виявлено, що студентське самоврядування закладу
враховує їх інтереси та дбає про забезпечення якісного та безпечного освітнього простору. Експертна група зазначає,
що в ЗВО створено сучасний, безпечний, сприятливий для навчання та самовдосконалення простір для здобувачів
на ОП “Міжнародні економічні відносини”.

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

Для соціальної та психологічної підтримки здобувачів ВО та для вирішення особистих питань, конфліктних ситуацій
у ЗВО створено соціально-психологічну службу (https://cutt.ly/DkItMLe). У фокус групі зі здобувачами ОП
«Міжнародні економічні відносини» зазначено, що всю інформаційну підтримку можуть отримати через мережу
Інтернет (офіційний сайт) соціальні мережі, освітню платформу Moodle. Здобувачами вказано на достатність
підтримки освітнього процесу під час використання технологій дистанційного навчання. Освітньо-консультативну
підтримку здобувачам вищої освіти надають викладачі навчальних дисциплін, існує графік консультацій., а також
на офіційних сторінках у соціальних мережах Twitter, Facebook, Instagram тощо. Організаційна підтримка освітнього
процесу створена згідно «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» з використанням
інформаційних технологій. Для анонімного звернення здобувачі можуть використати скриньку довіри, що
розташована у навчальному корпусі. Здобувачі зазначали, що отримують постійну освітню, інформаційну,
консультативну, організаційну підтримку від кураторів академічних груп, випускової кафедри, гаранта ОП Зінчук
Т.О., деканату, представників наукової бібліотеки та органів студентського самоврядування. Пільгові категорії
здобувачів можуть отримати соціальну стипендію. З цього приводу вони звертаються в деканат. На ОП є здобувачі
пільгової категорії - діти учасників АТО та 1 здобувач з особливими потребами. З питаннями правового характеру
звертаються до юридичного відділу, У гуртожитку здійснюється контроль за випадками пізнього повернення
здобувачів ВО для для забезпечення їхньої безпеки. Всю необхідну інформацію стосовно освітнього процесу можно
отримати на сайті ЗВО, у соціальних мережах, на платформі Moodle, а також безпосередньо від викладачів під час
впровадження освітнього процесу за ОП. Здобувачі ВО наголосили, що вони також мають змогу висловити свої
думки та пропозиції щодо навчального процесу та всебічної підтримки і керівництву закладу. Наявні скриньки
довіри для анонімних звернень. Здобувачі вищої освіти підтвердили достатній рівень задоволеності підтримкою з
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боку ЗВО та зручністю наданих освітніх послуг. Консультативна підтримка також здійснюється за допомогою
інститута кураторства. Хоча кожна академічна група має куратора з числа НПП, ЕГ може рекомендувати
запровадити практику студкураторства (призначення кожній групі студента зі старших курсів у якості студентського
куратора) для полегшення процесу адаптації першокурсників до умов освітнього процесу в ЗВО.

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

УУ ході відео-огляду матеріально-технічної бази університету ЕГ зафіксовано, що в ЗВО створено належні умови для
реалізації права на якісну освіту особами з особливими освітніми потребами (пандуси, ліфти, спеціальні адаптовані
парти в аудиторіях). Зазначеній категорії осіб забезпечується підтримка в навчальному процесі згідно «Положення
про супровід осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (https://cutt.ly/0zE4u7W). У ЗВО створені
можливості навчання осіб з особливими освітніми потребами дистанційно, використовуючи сервіс Moodle та за
індивідуальним графіком. Освітній процес забезпечено необхідними навчально-методичними матеріалами, згідно
програми дисциплін. Також ЗВО сприяє фізичному розвитку осіб з обмеженими можливостями
(https://cutt.ly/pkIybqx). Учасники фокус груп підтвердили, що у ЗВО створено всі умови для супроводу осіб з
особливими потребами, а також реалізації їхнього права на освіту. У фокус групах адміністрації закладу, НПП та
здобувачами ВО зазначено, що на ОП навчається 1 здобувач з особливими потребами

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

У фокус групі зі здобувачами ОП «Міжнародні економічні відносини» зазначено, що всю інформаційну підтримку
можуть отримати через мережу Інтернет (офіційний сайт) соціальні мережі, освітню платформу Moodle. Освітньо-
консультативну підтримку здобувачам вищої освіти надають викладачі навчальних дисциплін, існує графік
консультацій., а також на офіційних сторінках у соціальних мережах Twitter, Facebook, Instagram тощо.
Організаційна підтримка освітнього процесу створена згідно «Положення про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ» з використанням інформаційних технологій. Для анонімного звернення здобувачі можуть використати
скриньку довіри, що розташована у навчальному корпусі. Здобувачі зазначали, що отримують постійну освітню,
інформаційну, консультативну, організаційну підтримку від кураторів академічних груп, випускової кафедри,
гаранта ОП Зінчук Т.О., деканату, представників наукової бібліотеки та органів студентського самоврядування.
Пільгові категорії здобувачів можуть отримати соціальну стипендію. З цього приводу вони звертаються в деканат.
На ОП є здобувачі пільгової категорії - діти учасників АТО та 1 здобувач з особливими потребами. З питаннями
правового характеру звертаються до юридичного відділу. ЗВО проводить політику відкриту до учасників освітнього
процесу. Для вирішення конфліктних ситуацій ЗВО керується Положенням про запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним
домаганням (https://cutt.ly/UkIy9cC), а також Наказом ректора було призначено відповідальну особу з питань
запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/mj6gG7B). Процедура запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів відповідно до даного передбачає: 1.Доведення інформації про конфлікт інтересів до ректора Університету у
дводенний термін; 2. Ректор протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої
особи конфлікту приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу; 3.
У разі виявлення у посадової особи Університету реального чи потенційного конфлікту інтересів На ОП виникали
конфліктні ситуації пов'язані з упередженим ставленням викладачів щодо оцінювання здобувачів ВО (наведено в
підкритерії 5.3), що були вирішенні із забезпеченням прав та свобод здобувачів ВО. Під час проведення фокус-груп
голова студентської ради університету Дем’янчук І.В. та голова профкому студентів – Лопатюк О.В. вказали на
обізнаність у питаннях вирішення конфліктних ситуацій, однак зазначили, що ситуацій пов’язаних із
дискримінацією та сексуальним домаганням не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЕГ вважає, що позитивними практиками за ОП є: постійне удосконалення матеріально-технічної бази та навчально-
методичного забезпечення; всебічна підтримка здобувачів ВО, інформаційна підтримка - на високому рівні;
забезпечення відповідних умов для осіб з обмеженими можливостями та сприяння їх фізичного розвитку;
облаштування простору для проведення вільного часу; комфортні умови для проживання у гуртожитку;
забезпечення пожежної безпеки. В університеті створено соціально-психологічну службу (https://cutt.ly/DkItMLe),
яка сприяє розвитку особистісного, інтелектуального, професійного потенціалу здобувачів, їх готовності до
самостійного життя після завершення навчання, адаптації до соціальних умов та викликів. На базі інноваційного
психологічного хабу «SAFE SPACE» Поліського національного університету функціонує психологічний центр «In
Vivo» (https://cutt.ly/KxvA8Y9). Центр сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки особистості. Здобувачі
ВО можуть отримати психологічну допомогу висококваліфікованих фахівців-практиків у сфері особистісного
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зростання, сімейного консультування, міжособистісної взаємодії, психодіагностики та психокорекції, кризового
супроводу та підтримки тощо. Інноваційним є впровадження Meeting room, як осередку освітнього
самовдосконалення здобувача ВО та місця співпраці зі стейкхолдерами, науковими керівниками, проведення заходів
наукового гуртка, роботи з кафедральним бібліотечним фондом.

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

Рекомендація для ЗВО: ЕГ рекомендує, крім кураторів з числа НПП, призначити за кожною академічною групою
студкуратора з числа студентського активу для забезпечення соціально-психологічної та консультативної підтримки
першокурсників.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма повністю відповідає якісним характеристикам за всіма наведеними підкритеріями, а недоліки
відсутні, тому ЕГ дійшла висновку, що ОП відповідає рівню А за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно із визначеною
загальноуніверситетською політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, що діють у
Поліському національному університеті: 1.Положенням про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb);
2. Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA); 3. Положенням
про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми (https://cutt.ly/nf1aGYt). Для своєчасного
реагування на зміни контексту розвитку ОП “Міжнародні економічні відносини” Поліського національного
університету затверджено робочу групу із розробки та періодичного перегляду ОП “Міжнародні економічні
відносини”, до якої включені: проєктна група, здобувачі, стейкхолдери. Відповідальність за моніторинг ОП
покладено на гаранта ОП Зінчук Т.О. Було з'ясовано, що всі здобувачі вищої освіти мають можливість надавати свої
пропозиції щодо змісту проекту ОП, цей процес організовано через навчально-науковий центр організації
освітнього процесу та випускову кафедру. ЕГ було з’ясовано, що регулярно проводяться соціологічні опитування
здобувачів вищої освіти через он-лайн платформу Google. Зокрема, за результатами анкетування щодо змісту ОП
(протокол № 6 від 17.12.2020 р.).

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.

ЕГ під час зустрічей з фокус групами переконалась, що здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи
студентського самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери про що свідчать: 1) результати зустрічі із здобувачами вищої освіти; 2) результати
зустрічі із студентським самоврядуванням; 3) наявність у закладі вищої освіти практики опитування здобувачів
вищої освіти щодо якості навчального процесу у межах ОП (у малих групах – куратори академічних груп (усні та
паперові опитування), у великих групах (на інформаційному порталі, через он-лайн платформу Google. Інтереси
здобувачів встановлюються за результатами публічного обговорення ОП за посиланням (https://cutt.ly/akTL9h5;
https://cutt.ly/fkTZqTz тощо, урахування результатів опитування під час перегляду ОП та розробки корегувальних
заходів щодо забезпечення якості продукції та процесів у закладі вищої освіти. 4) Студенти підтвердили, що їм
відомо про те, що форми опитування щодо змісту ОП наявні на Порталі. http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed (сторінка кафедри з гугл формами) на предмет внесення пропозицій щодо удосконалення
даної ОП серед викладачів, здобувачів та роботодавців
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePnewZQTaBn6_DDyQEPFXyI3s33Jcdo5MRt2ztnAaHvWPgLw/viewform
та зустрічі-обговорення. 5)Здобувачі запевнили, що не мають проблем з комунікацією з ЗВО стосовно процесу
надання освітніх послуг; 4) Здобувачі активно співпрацюють із деканатом та кафедрою. Експертна група відмітила,
що незначне число здобувачів на ОП (див. Додаток 4. Контингент здобувачів) дозволяє адміністрації та викладачам
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ЗВО тісно співпрацювати зі здобувачами та отримувати від них інформацію щодо задоволеності змістом і
результатами навчання.

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

Роботодавці залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її
якості як партнери про що свідчать: 1) результати зустрічі із роботодавцями; 2) Витяги із засідання кафедри де
роботодавці брали безпосередню участь в обговоренні удосконалення ОП для забезпечення відповідності ОП
сучасним запитам ринку праці процес (див. Додаток 5.Витяг з протоколу №14 від 25.05.2020, Додаток 6. Витяг з
протоколу №10 від 15.02.2021). Під час проведення аудиторних та виїзних практичних тренінгів роботодавці
сприяють підвищенню рівня практичної підготовки здобувачів освіти, а також оцінюванню рівня якості надання
освітніх послуг в рамках ОП. За результатами спільної роботи вносяться пропозиції щодо удосконалення ОП в
частині посилення аналітичних та управлінських компетентностей і досягнення результатів навчання, зокрема:
Лавриненком В. М. (АТ “Укрексімбанк”, м. Житомир) внесено пропозицію щодо формування у здобувачів
практичних навичок управління у сфері міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин ; Шепетьком М. А.
(ІП “Євроголд Індестріз ЛТД”) зауважено на доцільності посилення практичної підготовки здобувачів (збільшено
обсяг кредитів ECTS на виробничу практику); формування у здобувачів умінь щодо дослідження та прогнозування
кон’юнктури ринків та світогосподарських процесів, посилення управлінських компетентностей 3) ЕГ було з’ясовано,
що роботодавці систематично залучаються до освітнього процесу шляхом проведення майстер-класів, хакатонів,
круглих столів, роботи наукового товариства, забезпечення базами практики здобувачів вищої освіти, проведення
навчальних екскурсій для здобувачів вищої освіти (результати зустрічі із здобувачами вищої освіти, результати
зустрічі із роботодавцями). Робота щодо залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої
програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів є систематичною та багатовекторною, про що
свідчать публічні заходи відповідної кафедри, напрями співробітництва, відгуки здобувачів вищої освіти та самих
роботодавців. ( див. Додаток 7. Протоколи засідань кафедри із залученням стейкхолдерів)

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

ЕГ зауважує, що за ОП «Міжнародні економічні відносини» випуску здобувачів ще не було, тому інформація про
працевлаштування випускників даної ОП у документах які б підтвердили інформацію працевлаштування
випускників відсутня. Але було з’ясовано, що деякі студенти з 2 курсу вже починають працювати, тому кафедра
збирає інформацію про місця, де вони працевлаштовуються, які функціональні обов'язки виконують і власне
кажучи інформацію про те, яких знань їм бракує. В університеті моніторингом інформації щодо кар’єрного шляху та
траєкторій працевлаштування випускників займається навчально-науковий центр забезпечення якості освіти.
Зважаючи на те, що перший випуск здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заплановано у червні
2021 р., кафедрою та ННЦ відбувається формування платформи для майбутнього простеження інформації щодо
працевлаштування випускників, або подальшого навчання за магістерськими програмами. З цією метою кафедрою
створено сторінку в соціальній мережі Facebook Сторінка (https://www.facebook.com/groups/258963365749958), до
якої долучено здобувачів ОП.

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

1.ЕГ з'ясувала, що у Поліському національному університеті функціонує сертифікована внутрішня система
забезпечення якості освіти ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю», що підтверджено сертифікатом та
відгуками респондентів. (див. Додаток 8. Сертифікат СУЯ). 2. ЕГ було з'ясовано, щ о проведення процедури
моніторингу ОП проводиться в університеті не систематично і за весь час це було 2 рази, що підкріплено
відповідним наказом № 21 від 7.11.2019 року (див. Додаток 9.Розпорядження про аналіз відповідності ОПП),
результати обговорювалися у робочому порядку і в короткі терміни проектними групами вносилися зміни
(інформація надана при зустрічі з фокус групами) В університеті не проводяться систематично внутрішні аудити та
коригувальні заходи з фіксуванням у відповідних документах. Рекомендація ЗВО: Налагодити процедуру і механізм
регулярного проведення внутрішніх аудитів та коригувальних заходів з метою своєчасного реагування на недоліки,
що виникають в ОП, Затверджувати щороку програму проведення внутрішнього аудиту та відповідно готувати
загальний звіт щодо підсумків результатів аудиту. 3. Система внутрішнього забезпечення якості в університеті
регулюється Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SgqTMas) 4.
З’ясовано, що участь студентства у забезпеченні якості вищої освіти є регулярною складовою системи забезпечення
якості освіти. Оскільки проводиться періодичне опитування/анкетування усіх стейкголдерів ОП (студенти,
професорсько-викладацький склад, роботодавці), результати з пропозиціями/зауваженнями виносяться на
засідання кафедри далі, згідно чітко встановленої процедури, на Вчену Раду. У відповідності до отриманих
результатів проходить оновлення ОП. Результати опитування викладаються на сторрінці кафедри
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zedу вигляді
звіту:http://znau.edu.ua/images/zed/docs/1.pdf,http://znau.edu.ua/images/zed/docs/2.pdf,
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http://znau.edu.ua/images/zed/docs/3.pdf. 5. ЕГ зясовано, що на сайті ЗВО щороку на громадське обговорення
представляють проєкт освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya для пропозицій та зауважень щодо змістовного наповнення освітньо-
професійної програми. 5. Університет частково надав докази, що внутрішня система забезпечення якості, забезпечує
вчасне реагування на недоліки, які виявляються в ОП під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості. Процедури моніторингу ОП проводиться в університеті не систематично і за весь час це було 2 рази, що
підкріплено відповідним наказом № 21 від 7.11.2019 року (див. Додаток 9. Розпорядження про аналіз відповідності
ОПП). Рекомендація ЗВО: Активізувати роботу відділу забезпечення якості освіти в університеті, розробити, графіки
і плани проведення внутрішніх аудитів і коригувальних заходів і сформувати відповідне нормативне та
документальне забезпечення процедури забезпечення якості освіти.

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

Ця акредитація є первинною, тому попередніх зауважень та пропозицій немає.

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

Культура якості в академічній спільноті Поліського національного університету сформована і сприяє постійному
розвитку і оновленню ОП та освітньої діяльності це досить яскраво проявилося при зустрічах з фокус групами та
відповідними наданими доказами ЗВО як на сайті університету так і за вимогою ЕГ. У ЗВО діє цілісна система
внутрішнього та зовнішнього підвищення кваліфікації. Кожний структурний підрозділ зазначеного закладу вищої
освіти чітко розуміє свою роль та значення у процесі забезпечення якості, формує своєрідний форпост якості у сфері
своєї діяльності, що знаходить відображення у відповідних положеннях про структурні підрозділи. ЕГ з’ясувала і
підтверджує, що до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені представники академічної спільноти,
до перегляду ОП залучаються представники зовнішнього академічного середовища (д.е.н., проф. кафедри
міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана” Яценко О., доц. кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Хмара М. брали участь у розробці ОП-2020, як було зазначені
при зустрічах з фокус групами та наданими витягами з протоколів.)

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У Поліському національному університеті: 1) Розроблена чітка і зрозуміла процедура розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми; 2) Постійно залучаються до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнерів здобувачів вищої освіти
безпосередньо та через органи студентського самоврядування, а також роботодавців; 3) Під час перегляду освітньої
програми « Міжнародні економічні відносини» до уваги беруться результати зовнішнього забезпечення якості
вищої освіти; 4) Сформульовано в академічній спільноті культуру якості.

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

В університеті не проводяться систематично внутрішні аудити і та коригувальні заходи з фіксуванням у відповідних
документах. Рекомендація ЗВО: Налагодити процедуру і механізм регулярного проведення внутрішніх аудитів та
коригувальних заходів з метою своєчасного реагування на недоліки, що виникають в ОП, Затверджувати щороку
програму проведення внутрішнього аудиту та відповідно готувати загальний звіт щодо підсумків результатів аудиту.
Активізувати відділ забезпечення якості освіти в університеті, а саме:розробити, графіки і плани проведення
внутрішніх аудитів і коригувальних заходів і сформувати відповідне нормативне та документальне забезпечення
процедури забезпечення якості освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП “Міжнародні економічні відносини” загалом відповідає існуючим вимогам щодо внутрішнього забезпечення
якості освітньої програми, виявлені недоліки не є суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

У Поліському національному університеті наявні чіткі і зрозумілі правила щодо прав та обов’язків усіх учасників
освітнього процесу. ЕГ встановила встановила, що освітній процес за ОП здійснюється у відповідності з загальними
та внутрішніми нормативними документами щодо діяльності ЗВО, а саме: Статут Поліського національного
університету, Стратегія інтернаціоналізації, Положенням про моніторинг освітньої програми, Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положення про навчально-методичне забезпечення
навчальних дисциплін, Положення про організацію освітнього процесу та ін. Вся інформація стовно організації
освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Чітко і зрозуміло визначено правила і процедури, які наведені у відповідних документах
щодо прав і обов’язків всіх учасників освітнього процесу.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Усі ОП та їхні проекти розміщуються вчасно на офіційному веб-сайті університету (http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya). Для збору зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін щодо ОП
використовується відповідна Google форма (https://cutt.ly/fkTZqTz), а також на сайті розміщені адреси електронних
скриньок членів проектної групи. Проте ЕГ не отримала підтвердження того, що ЗВО оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті таблиці пропозицій до ОП протягом 1 тижня після закінчення громадського обговорення з
метою одержання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін. Рекомендація ЗВО: розміщувати на офіційному веб-
сайті таблиці пропозицій до ОП протягом 1 тижня після закінчення громадського обговорення з метою одержання
зауважень та пропозиції зацікавлених сторін

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Загальна інформація про ОП доступна за посиланням: http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-zed. Також всі стейкхолдери мають змогу ознайомитись із силабусами нормативних дисциплін
і каталогом вибіркових дисциплін за даним посиланням.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін за даною освітньою програмою ЕГ відносить: Права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу визначені чіткими і зрозумілими правилами і положеннями; Вся необхідна інформація знаходиться у
вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО; У розділі публічної інформації на сайті ЗВО розміщено проект ОПП.

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

1.Відсутність на сайті ЗВО рекомендації стейкхолдерів до проекту ОПП. Рекомендація ЗВО: розміщувати на
офіційному сайті або інформаційному порталі таблиці пропозицій до ОПП протягом 1 тижня після закінчення
громадського обговорення. 2. Розташування проекту ОПП на одній сторінці з усіма регулюючими документами.
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Рекомендація ЗВО: додати проект ОПП саме на сайті кафедри для спрощення орієнтування стейкхолдерів серед
необхідної інформації.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП “Міжнародні економічні відносини” загалом відповідає існуючим вимогам критерію 9, виявлені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Експертна група хоче звернути увагу та те, що: по-перше, колектив університету та кафедри міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції - це команда професіоналів та однодумців, які постійно
удосконалюються та перебувають у процесі позитивної трансформації; по-друге, у процесі здійснення освітньої
діяльності за ОП викладачі, студенти та партнери ЗВО роблять значний вклад у саморозвиток та удосконалення
ЗВО в цілому; по-третє, процедура проведення акредитації була належним чином забезпечена з боку ЗВО; по-
четверте, в університеті створено психологічні умови створення сприятливого мікроклімату у педагогічному
колективі та для здобувачів ВО; по-п'яте, адміністрація університету впевнено працює над досягненням
стратегічних цілей, над удосконаленням освітнього середовища та матеріальних ресурсів.

V. Підсумки

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

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Сторінка 27



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 1.Підтвердження
співпраці з роботодавцями.pdf

sktCHFh3+QOMXqFfRqmVi81WgE0cYozKcZXt6gH
kH8g=

Додаток Додаток 15.Перевірка робіт
студентів на плагіат
системою Unicheck.pdf

8zliJQ1aLX9aITNr90CaEcs4ThGbSXsq26gd7TSCpu
M=

Додаток Додаток 13.Меморандуми про
співпрацю з з українськими

університетами, установами,
підприємства.pdf

E0YFKDiPf5qnHEtjK0ibMpp1uegE9kg5xLxwrhyZSy
I=

Додаток Додаток 7.Протоколи засідань
кафедри із залученням

стейкхолдерів.pdf

xx/mNp93OQZGe0vz3hxCjUTetFyz7FCNFz2BXIvqs
LM=

Додаток Додаток 14.Меморандуми про
співпрацю із закордонними

університетами та
установами.pdf

6RgJoX7A+gBqo2st4zT0LfusBtIYJW5Rs9IVNXckW
JQ=

Додаток Додаток 3.Бази практик,
накази.pdf

cHOVBzy63A8aT8whAL/XPVbe2Ilbr6I2qp2uSZ09i
Uw=

Додаток Додаток 3.1.Положення про
вибіркові дисципліни.pdf

7bmwN1g+W74nzaZjGuAMYCFFZosO/fkDTU3UPH
kLmH8=

Додаток Додаток 4.Контингент
здобувачів.pdf

vs0zfu48Ft77tIjJ0anDy99nN70ZWMpghF6rVD5Fy9
g=

Додаток Додаток 5.Витяг з протоколу
№14 від 25.05.2020.pdf

nTJfK54H5cZ6JnMyo+EzvsQfbUfbRS26QyGrOMeb9
TY=

Додаток Додаток 6.Витяг з протоколу
№10 від 15.02.2021.pdf

sAsDf1vVrTKfFoX0ifSwJhA87HVpJk0P3xsdAI7KxIo
=

Додаток Додаток 8.Сертифікат
СУЯ.PDF

Lfn/lwNhsbPAP/UYIZe4bq0Tl3cOwqtW7SEMQD0A
NSI=

Додаток Додаток 2.Проєкти НПП.pdf D3EkSwvjuT0rzIKNsFEWDl1UsHNEc50akhZGjVyXt
G4=

Додаток Додаток 9.Розпорядження про
аналіз відповідності ОПП.pdf

K8+lRPRrrKnIuYyG3YzByQvlQqDQmxsAauqvqFtM
QSY=

Додаток Додаток 10.ЄС-іугода.pdf HATJguiompxjGeWkAsQ/0PBGT79nUTSObJoZyL+
bMf4=

Додаток Додаток 11.Листи-
підтвердження практики.pdf

7ICcdBjzPUC1ZNmH69dAfr/hUFhTbQjDdb77/S1EM
cU=

Додаток Додаток 12.Стажування та
практичний досвід

викладачів.pdf

4dSqpOdx6EKdkWeZcIpeYRfAKNAURZzHPsw+aT/
DSmc=
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Додаток Додаток 16. Накази на
заохочення.pdf

TGxiHavBz+pDdNMBvzRpdLMDFy0y+nuOvWav3S
HL5a4=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Прохорова Марина Едуардівна

Члени експертної групи

Салькова Ірина Юріївна

Оглобліна Валерія Сергіївна
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