
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23534 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

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 23534

Назва ОП Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Cпеціальність 211 Ветеринарна медицина

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Царенко Тарас Михайлович, Боровкова Анастасія Сергіївна,
Лавріненко Інна Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 23.02.2021 р. – 25.02.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%92%D1%96%
D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%8
6%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%9
6%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B
F%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%8
0%D1%83%D0%BF%D0%B8.pdf

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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» для другого (магістерського) рівня вищої освіти справила
позитивне враження. Програма забезпечує ефективну освітню підготовку здобувачів вищої освіти. Сильними
сторонами програми є ефективна співпраця з роботодавцями, впровадження елементів дуальної освіти, наявність
сучасної навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії і навчально-науково-виробничої клініки
ветеринарної медицини. Програма забезпечує для здобувачів вищої освіти досить вагому складову практичного
навчання і широкі можливості для дослідницької діяльності. Загалом, освітня програма та освітня діяльність
Поліського національного університету за цією програмою відповідають усім критеріям, а виявлені недоліки не є
суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП відповідає стандарту ВО зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина, її перегляд здійснюється у тісному контакті
зі студентами, роботодавцями та академічною спільнотою. Керівництво університету сприяє розвитку ОП як у
методичному плані, так і в плані матеріального забезпечення. Відбувається фінансування закупівель обладнання
для освітньої і наукової діяльності учасників освітнього процесу, оновлення матеріально-технічної бази факультету.
Сильними сторонами ОП є активна та ефективна співпраця з роботодавцями, впровадження елементів дуальної
освіти для здобувачів ОП; досить вагома складова практичного навчання, яка здійснюється під час проходження
практик, в умовах навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини та навчально-наукової клініко-
діагностичної лабораторії. Позитивними практиками є створення в університеті центру дуальної освіти, Громадської
ради роботодавців та Асоціації випускників ПНУ. Також перевагою є формування зацікавленості студентів у
дослідницькій діяльності через обрання теми кваліфікаційної роботи на ранніх етапах навчання та встановлення
вимог щодо наявності кількох наукових публікацій протягом навчання за одночасного широкого доступу до
лабораторій та методичної підтримки студента у рамках діяльності наукових гуртків кафедр. Позитивними
практиками є: наявність сучасної бібліотеки, яка надає швидкий та зручний доступ до інформаційних ресурсів,
забезпечує якісне та оперативне обслуговування користувачів, а також її активна діяльність щодо популяризації
академічної доброчесності та надання послуг щодо попередньої перевірки наукових робіт технічними засобами для
викладачів і студентів. Перевагами ОП є дійсно компетентний викладацький склад. Позитивною практикою є дієва
система заохочень викладачів до підвищення викладацької майстерності та професіоналізму: система преміювань за
патенти, публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus / Web of Science, за
підготовку переможців Всеукраїнських студентських олімпіад. Студенти ОП мають безперешкодний доступ до
інформації про організацію і зміст освітнього процесу та об'єктів інфраструктури університету. Позитивними
практиками є: розробка та впровадження електронного розкладу для здобувачів і викладачів університету;
наявність соціально-психологічної служби; широкі можливості для реалізації індивідуального творчого та
спортивного потенціалу здобувачів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендуємо активізувати роботу щодо участі студентів і викладачів у міжнародних програмах академічної
мобільності, конкурсах і проектах, а також залучати іноземних викладачів до проведення занять студентам ОП.
Рекомендуємо систематично збирати інформацію про працевлаштування випускників та їх роботу за фахом; ввести
в склад проектної групи представника з числа здобувачів ВО. Більш уважно розробляти НП для здобувачів з
різними термінами навчання; розглянути можливість введення переддипломної практики для усіх здобувачів ОП.
Провести обговорення і розглянути можливість збільшення у НП кількості аудиторних годин з дисциплін, що
забезпечують фахові компетентності до 50%; удосконалити процедуру вибору НД та забезпечити можливість
вивчення дисциплін з інших ОП; переглянути передумови для вивчення вибіркових НД; оприлюднити на сайті
експлікації вибіркових дисциплін для всіх здобувачів ОП; структурувати Каталог університету за СВО та курсами;
встановити максимальну тривалість канікул на навчальний рік. Деталізувати питання та доповнити програми
вступних фахових випробувань критеріями та порядком оцінювання. Активізувати роботу щодо наповненості
репозитарію кваліфікаційних робіт; проводити анонімні опитування серед здобувачів ОП для виявлення фактів
порушення академічної доброчесності. Рекомендуємо створити дієвий рейтинг НПП; розглянути можливість
збільшення норм часу навчальної роботи для керівництва кваліфікаційними роботами; розробити систему
заохочень гарантів ОП. Удосконалити систему біобезпеки ННВ клініки ветеринарної медицини щодо ризику сказу,
надавати можливість студентам отримувати клінічну практику на всіх видах тварин, використовувати в роботі
клініки програмне забезпечення для реєстрації набутих студентами практичних навичок; продовжувати
удосконалювати умови для забезпечення можливостей навчання людей з особливими освітніми потребами.
Рекомендуємо оприлюднювати на сайті більше інформаційних матеріалів щодо ОП, результати опитувань
здобувачів, каталоги вибіркових НД.
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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.

Освітня програма «Ветеринарна медицина» розроблена з урахуванням вимог стандарту вищої освіти зі
спеціальності 211 Ветеринарна медицина. Історично освітня програма другого (магістерського) рівня в університеті
базується на багаторічному досвіді діяльності факультету ветеринарної медицини, створеному у 1987 році. Освітня
програма, що розглядається, була започаткована у 2016 році у відповідності до вимог Закону України «Про вищу
освіту». Представлені на сайті факультету ОПП 2016-2020 років містять сформульовані цілі, зокрема забезпечити
підготовку фахівців в галузі «Ветеринарна медицина», для задоволення потреб у розвитку економіки Полісся
України, підготувати фахівців, які будуть володіти глибокими, науковими знаннями щодо перебігу біологічних
процесів в організмі тварин в нормі та при патологіях, щодо розробки і використання засобів діагностики та
профілактики хвороб заразної та незаразної етіології, щодо принципів безпечного утримання тварин різних видів,
стандартизації і сертифікації продукції сільськогосподарського виробництва.
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-process-vet-mediciny Такі цілі ОПП відповідають
«Стратегії розвитку ЖНАЕУ» (прот.№7 вченої ради від 30.03.2016 р.,
http://znau.edu.ua/images/public_document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf), «Стратегії розвитку Поліського
національного університету до 2025 року» (https://goo.su/3z6g), а також «Статуту Поліського національного
університету» (прот.№2 від 11.03.2020 р., конференція трудового колективу університету, https://goo.su/359S), що
на Зустрічі 1 було підтверджено Ректором ПНУ Скиданом Олегом Васильовичем та проректорами. Також цілі
навчання ОПП відповідають цілям навчання зазначеним у стандарті вищої освіти України зі спеціальності
«Ветеринарна медицина» https://goo.su/35Db.

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

При розробці цілей та програмних результатів освітньої програми було враховано пропозиції заінтересованих
сторін. Стейкхолдерами ОП з боку виробництва є представники Держпродспоживслужби України з питань
ветеринарної служби та лабораторної діагностики, керівники та ветеринарні фахівці сільськогосподарських
господарств, власники приватних ветеринарних лікарень та підприємств з виробництва і торгівлі ветеринарними
препаратами та товарами ветеринарного призначення. Пропозиції таких стейкхолдерів враховуються через їх участь
у Громадській раді роботодавців. Внесення уточнень до ОП підтверджується протоколами засідання ради, зокрема
№1 від 6.10.2017 р., №1 від 7.12.2018 р., №2 від 10.04.2020 р. та наданими для ознайомлення рецензіями
роботодавців. Свою участь у розробці ОП та задоволеність результатами її впровадження і якістю випускників
роботодавці підтвердили під час Зустрічі 4. Інтереси здобувачів враховуються під час розробки ОП, пропозиції від
студентів збирають представники студентського самоврядування через анкетування і передають для використання
проектною групою ОП. Переважно пропозиції від студентів стосувалися введення нових або корекції змісту
існуючих вибіркових дисциплін, розширення можливостей практичної підготовки та впровадження інноваційних
методів навчання. Це підтверджується словами студентів - представників студентського самоврядування
університету. З боку академічної спільноти до розробки ОП долучались НПП університету, у більшій мірі
факультету ветеринарної медицини. Декан факультету Ревунець А.С. в межах роботи підкомісій НМК та Ради
деканів детально обговорював зміст окремих розділів ОП із представниками академічної спільноти, що дозволило
врахувати досвід та думку провідних фахівців галузі при формуванні ОП.

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

Цілі та програмні результати навчання ОП визначаються переважно відповідно до стандарту вищої освіти України,
регіональні особливості ринку праці в ОП відзначені не конкретно, хоча у меті ОП вказано, що підготовка
ветеринарних фахівців за ОП буде здійснюватися для задоволення потреб у розвитку Полісся України. Тенденції
розвитку спеціальності визначені, в першу чергу, як запровадження інноваційних методів у лікуванні та
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профілактиці хвороб тварин, зокрема використання новітніх ліків, молекулярно-генетичної діагностики та
лабораторних систем безпеки та біозахисту. Згадується також необхідність врахування у освітній програмі вимог
МЕБ до якості ветеринарної освіти. Водночас, як цілі ОП, наводиться формування фахівця, здатного до проведення
стандартизованих сучасних маніпуляцій при виконанні професійних завдань і до участі в міждисциплінарних
дослідженнях для впровадження інновацій. Під час створення ОП був врахований досвід інших вітчизняних та
закордонних ЗВО (НУБіПУ, ЛНУВМБ ім. С.З. Ґжицького, Харківська ДЗВА) та зарубіжних ЗВО (Естонський
університет природничих наук – https://goo.su/3I9w; Університет ветеринарної медицини та фармакології Кошице –
https://goo.su/3I9V; Вроцлавський природничий університет – https://goo.su/3i9W). Результати аналізу ОП цих ЗВО
допомогли проектній групі обґрунтувати кількість навчальних кредитів виділених на окремі дисципліни. За
інформацією від ЗВО вивчення ринку праці для майбутніх ветеринарних фахівців проводиться щорічно, перед
переглядом ОП, шляхом аналізу сайтів з вакансіями від роботодавців (https://agrorobota.com.ua/news/profesia-likar-
veterinarnoi-medicini-467; https://talent.ua/; http://znau.edu.ua/m-students/m-vakansiji-vipuskniku). При цьому члени
проектної групи та адміністрація факультету систематизовано не проводять збір інформації про працевлаштування
випускників та кількість таких, що протягом 3-х років після закінчення навчання працюють за фахом.

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.

Результати навчання зазначені в ОП повністю відповідають визначеним стандартом вищої освіти України зі
спеціальності 211 Ветеринарна медицина. Додатково у ОП зазначений результат навчання РН 22. «Здатність
формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні нових проблем та викликів у галузі», який відображає
побажання стейкхолдерів з числа компетенційних підприємств, з одного боку, і вимоги міжнародних стандартів для
ветеринарної освіти у частині компетентностей із комунікацій. Наповненість ОП навчальними дисциплінами
обов'язкової та вибіркової частини забезпечує досягнення результатів навчання, які дозволяють студенту набути
загальних та спеціальних компетентностей передбачених стандартом. Ці дані наведені у ОП, зокрема представлені у
Таблиці 2 - Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей. Про першочергове врахування вимог
стандарту вищої освіти України заявляли гарант освітньої програми та члени проектної групи.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітня програма відповідає стандарту вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина та відзначається
збалансованістю освітніх компонентів. ОП розробляється у тісному контакті із різними стейкхолдерами, зокрема
студентами, роботодавцями та академічною спільнотою. Програмні цілі ОП відповідають вимогам сьогодення та
вимогам стандарту. У ОП врахована місія та стратегія розвитку закладу освіти, керівництво університету, зокрема
ректор, звертає велику увагу на розвиток ОП як у методичному плані, так і в плані матеріального забезпечення
освітнього процесу, що є позитивним.

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

Недоліком є недостатнє врахування при розробці і перегляді ОП результатів працевлаштування випускників за
фахом. Рекомендуємо систематично збирати інформацію про працевлаштування випускників та їх роботу за фахом і
використовувати її для аналізу ефективності освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОП полягають у підготовці кваліфікованих фахівців ветеринарної медицини, вони співпадають з місією і
стратегією навчального закладу, для якого підготовка лікарів ветеринарної медицини є одним із пріоритетних
напрямів освітньої діяльності. Освітня програма відповідає стандарту вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна
медицина, стейкхолдери приймають активну участь у її перегляді. Певним недоліком є недостатнє врахування при
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розробці і перегляді ОП результатів працевлаштування випускників за фахом. Недолік не є суттєвим, тому має
місце загалом відповідність за Критерієм 1.

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).

Загальний обсяг освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти відповідає Закону України «Про вищу освіту» та стандарту вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна
медицина та становить для вступників на основі повної загальної середньої освіти – 360 кред. ЄКТС, а на основі
ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 300 кредитів ЄКТС. В умовах перехідного періоду, до
введення в дію стандарту вищої освіти за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина для другого (магістерського)
рівня вищої освіти, заклади вищої освіти, які готують фахівців для галузі ветеринарної медицини, здійснювали набір
здобувачів вищої освіти на освітні програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Тому освітньо-
професійна програма передбачає можливість подальшого навчання і таких вступників, загальний обсяг освітньої
програми для них - 120 кредитів ЄКТС, що не суперечить вимогам законодавства.

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.

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» має чітку структуру, для здобувачів з терміном навчання 5
р.10 м. включає 37 обов’язкових навчальних дисциплін і курсових робіт, 17 навчальних, виробничу і переддипломну
практики, освітні компоненти логічно пов’язані між собою та дозволяють досягти цілей та програмних результатів
навчання. Програма містить Матрицю відповідності програмних результатів навчання і компетентностей, Матрицю
відповідності програмних компетентностей компонентам ОП і Матрицю забезпечення результатів навчання
відповідними компонентами ОП. Таблиці досить зручні для користування. Експертною групою було проаналізовано
зміст обов’язкових навчальних дисциплін і практик та з'ясовано, що вони здатні забезпечити заявлені програмні
результати навчання. Зміст навчальної дисципліни і практики Вступ до фаху, дещо дублює зміст інших навчальних
практик та зміст вибіркової дисципліни Історія ветеринарної медицини. Під час зустрічі з гарантом і проектною
групою було з'ясовано, що дисципліна і практика Вступ до фаху було введено з метою первинного ознайомлення
студентів першого курсу зі специфікою роботи лікаря ветеринарної медицини та набуття навиків роботи з
тваринами. У навчальних планах здобувачів з терміном навчання 1р.10 м. (2020 р.н.). у переліку обов'язкових
дисциплін наявні Цивільний захист і Товарознавство, стандартизація і сертифікація продукції тваринництва, які в
редакції ОП 2020 р. віднесено в перелік вибіркових НД. Також навчальними панами для здобувачів з термінами
навчання 1р.10м. і 4р.10м. (2020 р.н.) не передбачено переддипломну практику, лише – виробничу. Тому
рекомендовано у подальшому більш уважно розробляти навчальні плани для здобувачів ОП з різними термінами
навчання. Для більш повного розуміння доцільно розробити додаткові таблиці переліку компонент ОП і Матрицю
забезпечення результатів навчання відповідними компонентами ОП для здобувачів з терміном навчання 1р.10м.

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

Аналіз освітньої програми, навчального плану, силабусів навчальних дисциплін, робочих програм практик дозволяє
констатувати, що зміст програми за обов’язковими освітніми компонентами та практиками циклу професійної
підготовки повністю відповідає предметній області спеціальності 211 Ветеринарна медицина для другого
(магістерського) рівня вищої освіти. Об’єктом вивчення обов'язкових освітніх компонентів є: система заходів,
необхідна для визначення різного фізіологічного стану органів і систем організму тварин різних видів при зборі
анамнестичних даних; сутності та динаміки фізіологічних процесів в організмі тварин під впливом абіотичних та
біотичних факторів; наявності проявів захворювань; вибору рішень щодо діагностики та лікування тварин,
інтерпретації результатів лабораторних досліджень, методів профілактики хвороб, моніторингу щодо поширення
хвороб різної етіології та біологічного забруднення довкілля; вибору оптимальних методів, засобів та умов
утримання і годівлі тварин; сутності процесів виготовлення, зберігання та переробки біологічної сировини;
інноваційних підходів для вирішення проблемних ситуацій професійного або соціального походження. Програмні
результати навчання повністю забезпечуються обов’язковими компонентами ОП та закріплюються і поглиблюються
вибірковими дисциплінами.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

НП для здобувачів 2020р. набору передбачено частку вибіркових компонент 25-26,7% (залежно від термінів
навчання), що відповідає вимогам ЗУ Про вищу освіту. Перелік вибіркових дисциплін включено в ОП та НП.
Здобувачеві пропонується обрати одну дисципліну із кількох запропонованих або з інших ОП університетського
каталогу, аналогічну за обсягом та семестром вивчення. Вибір НД регламентується Положенням про вибіркові
навчальні дисципліни ОП у ЖНАЕУ. Процедура вибору включає етап інформування, вибору, формування
академічних груп та розкладу. Після вибору ці дисципліни включаються до індивідуального НП і є обов’язковими
для вивчення. За запитом ЕГ було надано кілька індивідуальних НП студентів, Розпорядження декана ФВМ про
включення вибіркових НД до індивідуальних НП студентів на 2020-2021 н.р., а також кілька відомостей обліку
успішності з вибіркових НД, які викладалися у 1 семестрі 2020-2021 н.р. Ці документи є додатковими доказами, що
підтверджують факт реалізації процедури вибору НД на ОП. Під час розмови зі студентами підтверджено, що вибір
НД здійснювали відповідно до встановленої процедури. Студенти старших курсів мали можливість обрати
дисципліни об'єднані у блоки та спрямовані на поглиблене вивчення сучасних методів ветеринарного забезпечення
окремих галузей тваринництва (скотарства, дрібних тварин тощо). У ОП 2020 р. саме за пропозицією студентства
відмовилися від блочності, оскільки студенти інколи хотіли обрати для вивчення дисципліни, які належали до
різних блоків. На сайті є експлікації вибіркових дисциплін для здобувачів 2020 р.н. Для здобувачів попередніх років
набору каталоги з описами розташовано в Moodle, вони доступні лише для студентів і викладачів ПНУ. ЕГ було
проаналізовано експлікації вибіркових дисциплін, що представлені на сайті, їх 57, що є цілком достатнім для
вибору. Окремі дисципліни включено за пропозиціями студентів і роботодавців, що було підтверджено під час
онлайн зустрічей. Наявні дисципліни з некоректно сформульованими передумовами: Історія ветеринарної
медицини, Світове с/г та основи ЗЕД, Породи і тренування собак тощо, є необхідність їх перегляду. Каталог та
експлікації вибіркових дисциплін ФВМ долучаємо до звіту. У каталозі вхідні вимоги до студентів не наведено, під час
розмови з викладачами з'ясували, що ці дисципліни надаються для вибору лише студентами ОП, тому не було
необхідності деталізувати передумови. У каталозі наявні досить незвичні дисципліни: Етологія, добробут тварин та
імунологія відтворення, Хірургічна патологія ВРХ та інфекційні хвороби, Професійна етика та анатомічні
особливості м'ясоїдів тощо. Отримали пояснення, що вони були об'єднані з метою дотримання вимог щодо кількості
дисциплін на навчальний рік, їх викладали різні викладачі і з 2020р. від подібної практики відмовилися.

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

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти.
Для здобувачів з терміном навчання 5р.10 м. навчальним планом передбачено навчальні практики на кожному
курсі тривалістю 3-5 тижнів, загальний обсяг – 36 кред. ЄКТС, виробничу – на 5 курсі тривалістю 10 тижнів (10 кред.
ЄКТС), а також переддипломну на випускному курсі тривалістю 11 тижнів (11 кред.ЄКТС). Для здобувачів з терміном
навчання 4р.10 м. передбачено навчальні (15 кред.) і виробничу (10 кред.) практики. Для здобувачів з терміном
навчання 1р.10 м. - навчальні (2 кред.) і виробничу (9 кред.) практики. Доцільно розглянути можливість введення
переддипломної практики для усіх здобувачів ОП, оскільки її метою є збір та опрацювання фактичних матеріалів
для виконання кваліфікаційної роботи, поглиблення і вдосконалення у виробничих умовах набутих студентами
компетентностей та підготовка їх до трудової діяльності. Натомість розглянути доцільність виробничої практики для
здобувачів з терміном навчання 1р.10м. Практична підготовка регламентується Положенням про організацію і
проведення практики здобувачів вищої освіти. Практики проводяться в умовах навчально-науково-виробничої
клініки ветеринарної медицини, навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії, філій кафедр, на
підприємствах та в організаціях різних форм власності, що забезпечують необхідні умови для її проходження. Із
базами практики укладено договори про проходження практики студентами ПНУ
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/komunikativni-zvyazki-vetfak#!IMG_0749_15_03_17_10_10
Практики відбуваються відповідно до графіку навчального процесу. Зміст практик представлено у наскрізній і
робочих програмах, які оприлюднено на сайті університету. У програмах наведено перелік загальних та фахових
компетентностей, які студенти отримують під час проходження практики. Під час опитування студентів з’ясували,
що вони проходять виробничу практику на базах практики, які вони обирали або самостійно, або з переліку
наданого деканатом. За результатами її проходження готують звіт та захищають його перед комісією. За попереднім
запитом ЕГ було надано протоколи захисту звітів виробничої практики студентами 6 курсу ОП у 2020-2021 н.р.
Також студенти та викладачі зазначали, що практична підготовка за освітньою програмою здійснюється під час
аудиторних занять, в умовах мультиферми, навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини,
навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії, науково-дослідної лабораторії кінології та фелінології. Під
час інтерв'ювання роботодавців встановлено, що студенти ОП мають можливість пройти виробничу практику на базі
їх підприємств. Роботодавці зацікавлені у такій формі співпраці, оскільки під час практики можна здійснювати
підбір потенційних працівників.

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

Освітньо-професійною програмою «Ветеринарна медицина» передбачено загальні компетентності, які можна
віднести до соціальних навичок. Зокрема: здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
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рівня, здатність абстрактного мислення, аналізу і синтезу, оброблення інформації із різних джерел, здатність
вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях тощо.
Особливістю освітньої програми є те, що крім результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти для
спеціальності 211 Ветеринарна медицина, передбачено ПРН щодо здатності формувати комунікативні стратегії
діяльності при виникненні нових проблем та викликів у галузі, що сприяє набуттю соціальних навичок здобувачами.
Під час аудиторних занять викладачі використовують сучасні методи навчання – проблемні лекції, діалоги,
тренінги, дискусії тощо. Перевагою з точки зору забезпечення особистісного розвитку є запроваджені обов'язкові
чергування та можливість відвідувати за власним бажанням навчально-науково-виробничу клініку ветеринарної
медицини, що дозволяє здобути необхідні соціальні навички, зокрема, працювати в команді та здатність брати
відповідальність за виконану роботу. Студенти ОП мають можливість працювати у профільних наукових гуртках,
приймати участь у роботі наукових конференцій, у заходах ініційованих студентським самоврядуванням (концерти,
КВК, конкурси тощо). Навички, отримані під час такої діяльності безперечно будуть цінними для здобувачів вищої
освіти.

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

Професійний стандарт, затверджений в установленому порядку, відсутній.

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.

У навчальних планах частка аудиторних занять становить 35%, самостійної – 65% від загального обсягу годин,
відведених на вивчення обов'язкових і вибіркових навчальних дисциплін. Під час онлайн зустрічей з'ясували, що
перегляд та коригування годин аудиторних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти відбувається
щорічно. За попереднім запитом ЕГ було надано скан-копію наказу про підготовку до 2020-2021 н.р., у якому
наведено рекомендовані показники аудиторного тижневого навантаження здобувачів різних курсів навчання.
Також було надано для ознайомлення ЕГ кілька індивідуальних навчальних планів студентів різних курсів
навчання, як підтвердження факту деякого збільшення кількості аудиторних занять у плануванні кожного
навчального року. Спеціальність 211 Ветеринарна медицина належить до переліку регульованих спеціальностей, які
передбачають особливо відповідальну роботу. Тому вимоги до освітньої діяльності з підготовки фахівців за нею
посилюються, підготовка потребує більшого часу на роботу в лабораторіях, вагому складову практичного навчання
саме з викладачем. Тому доцільно провести всебічне обговорення і розглянути можливість збільшення кількості
аудиторних годин до 50% з дисциплін, що забезпечують фахові компетентності ОП у навчальних планах подальших
наборів. Навчальними планами передбачено тривалість канікул для здобувачів від 13 до 17 в залежності від курсу
навчання. Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ передбачено, що навчальний тиждень
(складова частина навчального часу студента) - не більше 45 академічних годин. Проте, при тривалості канікул 17
тижнів – тижневе навантаження студента становить у середньому 51,4 год (1800/35). Рекомендуємо при плануванні
освітнього процесу унормувати максимальну кількість тижнів канікул на навчальний рік, зважаючи на те, що річне
навантаження здобувачів вищої освіти денної форми навчання становить, як правило, 60 кред. (1800 год). Під час
зустрічі зі студенти розповідали, що викладачі проводять опитування щодо того, чи не був надмірним обсяг
матеріалу, винесеного на самостійне вивчення.

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.

В університеті створено Центр дуальної освіти метою якого є організація роботи щодо працевлаштування студентів і
здобуттям ними практичних навичок ще під час навчання та налагодження ефективної співпраці з роботодавцями.
В університеті розроблено Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Житомирському
національному агроекологічному університеті (2019 р.), що визначає основні засади організації та проведення
дуального навчання
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83.pdf За попереднім запитом ЕГ було надано документи, що
підтверджують використання елементів дуального навчання під час реалізації освітньої програми "Ветеринарна
медицина". Зокрема, наказ про переведення здобувачів вищої освіти на дуальну форму навчання, графік
навчального процесу, договір про дуальне навчання здобувача вищої освіти, програма навчальної та практичної
підготовки та індивідуальний графік. Під час зустрічі з ЕГ студентами було відзначено переваги та доцільність
такого навчання. Впровадження елементів дуальної освіти для здобувачів освітньої програми сприяє налагодженню
ефективної співпраці університету з ринком праці та забезпечує можливості для впливу роботодавців на зміст
освітньої програми.
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Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» та окремих освітніх компонентів є відповідним для
досягнення цілей та програмних результатів навчання. У освітній програмі наявні чітка структура та послідовність
освітніх компонентів, які дозволяють досягти програмних результатів навчання. Усі освітні компоненти циклу
професійної підготовки відповідають предметній області, визначеній стандартом вищої освіти для спеціальності 211
Ветеринарна медицина. Сильними сторонами програми є впровадження елементів дуальної освіти для здобувачів
освітньої програми, яка сприяє налагодженню ефективної співпраці університету з ринком праці та забезпечує
можливості для впливу роботодавців на зміст освітньої програми; досить вагома складова практичного навчання
для здобувачі вищої освіти ОП, яка здійснюється під час проходження практик, а також в умовах навчально-
науково- виробничої клініки ветеринарної медицини, навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії. У
студентів ОП достатньо можливостей для опанування соціальних навичок. Позитивна практика: створення в
університеті центру дуальної освіти.

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

У навчальних планах здобувачів з різними термінами навчання наявні певні розбіжності щодо переліку
обов'язкових дисциплін, для здобувачів з термінами навчання 1р.10 м. і 4р.10 м. (2020 р.н.) не передбачено
переддипломну практику, лише – виробничу; наявні освітні компоненти зміст яких дублюється. Рекомендовано у
подальшому більш уважно розробляти навчальні плани для здобувачів ОП з різними термінами навчання,
переглянути і скоригувати зміст подібних освітніх компонентів. Доцільно розглянути можливість введення
переддипломної практики для усіх здобувачів ОП, оскільки її основною метою є збір та опрацювання фактичних
матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи. Для більш повного розуміння рекомендовано розробити
додаткові таблиці переліку компонент ОП і Матрицю забезпечення результатів навчання відповідними
компонентами ОП для здобувачів з терміном навчання 1р.10м. У навчальних планах аудиторне навантаження усіх
НД (обов'язкових і вибіркових, загальної і професійної підготовки) становить 35%. Рекомендуємо провести всебічне
обговорення і розглянути можливість збільшення кількості аудиторних годин до 50% з дисциплін, що забезпечують
фахові компетентності у навчальних планах для здобувачів вищої освіти ОП. Наразі вибір навчальних дисциплін
здійснювався виключно в межах вибіркових дисциплін ОП. Проте, ідеальною ситуацією є така, коли здобувач вищої
освіти може обрати будь-яку дисципліну, що запропонована на вибір в університеті. Тому рекомендуємо і надалі
продовжувати вдосконалення процедури вибору для здобувачів вищої освіти та забезпечити дієві механізми для
можливості вивчення дисциплін з інших освітніх програм. Рекомендуємо переглянути дисципліни – передумови
для вивчення вибіркових НД; оприлюднити на сайті експлікації вибіркових дисциплін для здобувачів не лише
першого, але і старших курсів та структурувати Каталог університету за рівнями вищої освіти та курсами для більш
зручного сприйняття. Рекомендуємо встановити максимальну тривалість канікул на навчальний рік з урахуванням
передбаченого навчального часу здобувача вищої освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Недоліками у контексті Критерію 2 є: розбіжності у навчальних планах для здобувачів з різними термінами
навчання, що було обґрунтовано різним рівнем вхідних знань вступників ОП; навчальними планами передбачено ⅓
аудиторного навантаження для обов'язкових дисциплін професійної підготовки, проте у плануванні кожного
навчального року обсяги аудиторних годин в індивідуальних планах здобувачів збільшено; вибір навчальних
дисциплін відбувався виключно в межах вибіркових дисциплін ОП, проте у ЗВО здійснюються необхідні кроки для
вдосконалення процедури вибору. Недоліки не є суттєвими, тому має місце загалом відповідність за Критерієм 2.

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.

Правила прийому оприлюднені на сайті ПНУ http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu Вони чіткі, зрозумілі,
не містять дискримінаційних положень. Університет здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня магістра за
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спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» вступників на основі повної загальної середньої освіти; на основі
здобутого рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста за спеціальністю Ветеринарна медицина. А також
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра,
здобутого за іншою спеціальністю.

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

Правила прийому на навчання за даною ОП у 2021 р. враховують її особливості. Для вступників на основі ПЗСО за
державним замовленням, необхідною є наявність сертифікатів ЗНО, серед який найвищий ваговий коефіцієнт
відводиться для української мови та літератури – 0,45, біологія або математика - 0,25, хімія або фізика - 0,2,
коефіцієнт середнього балу атестата – 0,1. Набір вступників на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здійснюється за
результатами ЗНО з української мови та історії України та фахового випробування. Зміст фахових випробувань
сформульовано у Програмі комплексного вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання на основі
ОКР «Молодший спеціаліст» для здобуття ОС «Бакалавр», «Магістр». Зміст програми включає питання з анатомії,
заразної і незаразної патології. Форма проведення вступних випробувань – тестування. Для вступників на основі ОС
«Бакалавр» і ОКР «Спеціаліст» передбачено фаховий вступний іспит згідно Програми комплексного вступного
випробування за фахом. Програма включає питання із незаразної патології (акушерство, гінекологія і патологія
молочної залози, хірургія, внутрішні незаразні хвороби), заразної патології (інфекційні і паразитарні хвороби), а
також із ветеринарно-санітарної експертизи. Для осіб, які вступають на навчання на основі ОКР молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра, здобутого за іншою спеціальністю, передбачено додатковий іспит,
згідно з Програмою додаткових фахових вступних випробувань. Усі програми оприлюднено у вкладці Вступнику –
Перелік питань для підготовки http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan У програмах не наведено критерії та
порядок оцінювання підготовленості вступників, а також тривалість проведення іспитів. Питання сформульовано
досить широко (наприклад, Інфекційні хвороби домашніх тварин), тому потребують деталізації.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, а також під час академічної
мобільності регламентуються Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у Житомирському
національному агроекологічному університеті (2020 р.) http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
Під час онлайн зустрічі зі студентами, з’ясували, що на ОП мала місце практика визнання результатів навчання,
отриманих під час навчання в інших закладах вищої освіти. Здобувач, який перевівся з Національного медичного
університету ім. О.О. Богомольця детально описав процедуру перезарахування та підтвердив її зрозумілість та
доступність.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентуються Положенням про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті (2020 р.) http://znau.edu.ua/m-
universitet/m-publichna-informatsiya Під час розмови із фокус-групами було підтверджено, що учасники освітнього
процесу ознайомлені із правилами визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
Представниками студентського самоврядування було наведено приклади зарахування результатів навчання
отриманих під час проходження онлайн курсів на платформах Prometeus і Coursera для окремих навчальних
дисциплін Підприємництво, Іноземна мова під час навчання на інших ОП університету. Під час реалізації ОП
Ветеринарна медицина подібних випадків звернень від студентів не було, проте вони проінформовані про такі
можливості.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на освітню програму «Ветеринарна медицина» є чіткими та зрозумілими, вони оприлюднені на
сайті ПНУ і враховують особливості програми. Форма та зміст вступних випробувань дозволяють визначити рівень
вхідних знань, необхідних для того щоб розпочати навчання на програмі. Правила регламентуються відповідними
Положеннями, вони є зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу та використовуються під час
реалізації ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

У програмах фахових вступних випробувань не наведено критерії та порядок оцінювання підготовленості
вступників, а також тривалість проведення іспитів. Питання сформульовано досить широко тому потребують
деталізації. Рекомендація: деталізувати питання та доповнити програми критеріями та порядком оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Програма в цілому відповідає вимогам Критерію 3, але наявні окремі несуттєві недоліки: у програмах фахових
вступних випробувань не наведено критерії та порядок оцінювання підготовленості вступників, на вказано
тривалість проведення іспитів, питання сформульовані надто широко і потребують деталізації.

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.

Навчальний процес відбувається згідно освітньої програми та складається із аудиторних годин та годин самостійної
роботи студентів, контроль знань здійснюється через захисти звітів і курсових робіт, заліки та іспити. Для
завершення навчання обов’язковим є виконання випускної кваліфікаційної роботи. Аудиторні години поділяються
на лекційні, практичні, лабораторні та семінарські заняття, практична підготовка проводиться у формі навчальної,
виробничої та переддипломної практики. Методи навчання та форми і методи оцінювання цілком відповідають
програмним цілям ОП, що доведено у Таблиці 3 Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх
компонентів, методів навчання. Також форми та методи навчання і викладання описані наступних документах,
затверджених в ЗВО: «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (прот.№10 вченої ради від
3.05.2018р.), https://goo.su/2pYQ; «Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у
ЖНАЕУ» (наказ №168 від 25.10.2018 р.), https://goo.su/35Aa; «Положення про порядок попереднього розгляду
навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ», (прот.№1 вченої ради 31.08.2016 р.), https://goo.su/2Q5S;
«Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ» (прот.№9 вченої ради від
31.01.2019 р.), https://goo.su/359q. Студенти під час зустрічі підтверджували наявність різних методів навчання у
навчальному процесі, зокрема використовуються демонстрації, ілюстрації та відео-матеріали, дискусії та співбесіди,
робота з реальними об’єктами, моделями та реагентами в умовах діагностичної лабораторії, підготовка презентацій
до звіту про самостійну роботу. Велика увага приділяється практичному навчанню студентів на базі навчальної
ветеринарної клініки та мультиферми, що підтверджують журнали реєстрації студентів надані ЗВО за запитом,
відео- та фотоматеріали про роботу навчальної клініки та мультиферми та свідчення гаранта ОП. Практичні заняття
на виробництві проводяться і на базі філій кафедр факультету ветеринарної медицини на виробництві, про що
свідчать надані звіти кафедри про таку роботу.

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).

Учасники освітнього процесу вчасно та без перешкод можуть ознайомитися з доступною інформацією про
компоненти освітнього процесу, зокрема самою ОП, силабусами дисциплін, робочими програмами навчальних та
виробничої практик, методичними рекомендаціями щодо написання курсових та випускної кваліфікаційної роботи.
Всі ці документи доступні на сайті факультету у відкритому доступі (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-
meditsini/osvitniy-process-vet-mediciny). У силабусах описані мета та цілі дисципліни, результати навчання,
організація навчання, також наведено тематичний план навчальної дисципліни, у якому конкретизовано тематику
та погодинний розподіл часу на кожну з тем, опис системи оцінювання та вимог дає можливість зрозуміти складові
семестрових оцінок та систему оцінювання. Крім того студенти мають доступ до сторінок дисциплін на сайті
дистанційного навчання на платформі MOODLE, де їм доступні різноманітні додаткові матеріали з дисциплін, що
було проаналізовано під час гостьового доступу до системи, наданого за запитом ЕГ. Студенти під час зустрічей
демонстрували обізнаність про наявність доступу до матеріалів ОП та були задоволені повнотою і доступністю
матеріалів. В рамках ОП реалізовано можливість вибирати частину дисциплін, на сайті доступні експлікації для
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вибіркових дисциплін (http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/osvitniy-process-vet-mediciny), для кожної
із яких вказано методи викладання, її короткий зміст, результати навчання та оцінювання рівня знань здобувачів.
Каталог вибіркових дисциплін університету (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=81) доступний
для студентів на платформі MOODLE.

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

Поєднання дослідницької та освітньої діяльності добре прослідковується під час аналізу ОП. Студенти, викладачі та
стейкхолдери багато разів наголошували на наявності діагностичної лабораторії та навчальної ветеринарної клініки
саме у зв’язку із можливістю активно здійснювати дослідницьку діяльність як у межах практичного навчання, так і в
позаурочний час для підготовки курсових робіт та випускної кваліфікаційної роботи. Про позитивний вплив
дослідницької компоненти навчання на мотивацію студентів на відкритій зустрічі зауважив також батько студентки
2 курсу. На факультеті прийнята практика, що студенти починаючи з 2-3 курсів обирають напрямок досліджень і
починають готувати експериментальну частину випускної кваліфікаційної роботи, для захисту якої вимагається
мати одну фахову статтю або три тези доповідей на науковій конференції. Така практика очевидно спонукає
студента до дослідницької діяльності хоча, з іншого боку, може створювати зайві формальні вимоги до діяльності
студента (обумовлена кількість статей та тез) та створює додаткове навантаження на викладача – керівника
випускної кваліфікаційної роботи. Свою дослідницьку діяльність студенти реалізують через участь у одному або
кількох наукових гуртках, які функціонують при кафедрах за відповідними напрямами. Студенти вільні у виборі
тематики досліджень і самі обирають гуртки для дослідницької роботи. Результати своєї дослідницької роботи
студенти представляють на щорічних студентських конференціях, за результатами яких публікуються 50-100 тез
доповідей у збірнику «Матеріали науково-практичної конференції магістрів та бакалаврів: Наукові здобутки
студентської молоді у ветеринарії», переважно студентів 4-6 курсів. Щорічно студенти беруть участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, та здобувають призові місця, наприклад у 2018 р. Ганжелюк
В.В., робота «Морфологія клоакальної сумки» (наук. керівник – д.вет.н. Гуральська С. В.). Диплом ІІІ ступеня, а у
2019 р. Шульська В. О., дослідження на тему «Особливості морфології мозочка статевозрілих собак» (наук. керівник
– к.вет.н. Сокульський І. М.). Диплом ІІІ ступеня. За інформацією ЗВО станом на 2020 р. 83% аспірантів, які
навчаються на факультеті за ОНП «Ветеринарна медицина» третього (освітньо-наукового) рівня, є випускниками
університету різних років навчання, що підтверджує потужну дослідницьку складову ОП, що акредитується.

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

Дисципліни на ОП викладають кваліфіковані науково-педагогічні працівники, які постійно підвищують свій
фаховий рівень. Освітня програма має історію вдосконалення з 2016 року, в цей час удосконалювався зміст та
перелік обов’язкових і вибіркових дисциплін. Нині до переліку вибіркових дисциплін входять, зокрема, дисципліни
Зооантропонози та еволюційна паразитологія, Оцінка імунного статусу тварин, Ветеринарна онкологія,
Ветеринарна мамологія та інші, які базуються на сучасному погляді на ветеринарні проблеми та потребують
глибокого наукового аналізу сучасних наукових даних. Наприклад, зміст дисципліни «Паразитологія та інвазійні
хвороби тварин» був оновлений з урахуванням тенденцій до змін клімату та поширення векторних хвороб
територією України. Окремі теми дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин» були оновлені у розділі
молекулярної та імунодіагностики. У викладанні дисципліни використовуються матеріали власних наукових
досліджень з ідентифікації збудників ентеробактеріозів бджіл. Нові наукові дані щодо ефективності застосування
тканинних препаратів за проф. Калиновським Г.М. відображені у програмі дисципліни «Акушерство, гінекологія та
біотехнологія відтворення». Зміст дисципліни «Ветеринарна фармакологія та токсикологія» доповнений
інформацією про нові речовини (флураланер, сароланер, S-метоприм) з інсектоакарацидною, репелентною та
овоцидною дією та відомостями про виробництво в Україні пробіотиків. Зміст дисципліни «Анатомія свійських
тварин» доповнено даними про новітні технології виготовлення анатомічних препаратів методом пластинації
органів, підготовки муляжів нутрощів нового типу, ін’єкцій судин пластмасами акрилового ряду. Практична кожна
дисципліна ОП містить теми оновлені за останні роки відомостями про нові методи, факти та теорії. Такі зміни
затверджуються в процесі щорічного перегляду компонентів ОП та затверджуються у встановленому порядку на
засіданнях відповідних кафедр та навчально-методичної комісії факультету.

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

Діяльність з інтернаціоналізації освітньої та дослідницької діяльності здійснюється на факультеті відповідно до
«Стратегії інтернаціоналізації» (прот. № 5 вченої ради від 26.12.2018 р.), який відображає одну із складових
розвитку ЗВО в 2019-2029 роках (https://goo.su/3qMj). Стратегія передбачає участь НПП та студентів факультету у
міжнародних проектах, програмах. В університеті наразі немає мобільності по програмі Еразмус+ КА1 або інших
міжнародних програм академічної мобільності. ЗВО декларує практику студентів ОП «Ветеринарна медицина» в
«країнах-партнерах» (Німеччина, Данія, Швейцарія тощо), та вивчення новітніх технологій, які застосовуються на
тваринницьких підприємствах за межами України. На сайті університету у розділі Міжнародна діяльність, серед

Сторінка 12



інших відомостей про закордонні стажування, зазначено лише стажування у травні 2019 р., яке на біофабриці
«Bioveta a. s.» у Чехії проходили працівники навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії Тетяна Буднік та
Ніна Лебедівська. З пояснення керівника відділу міжнародного співробітництва Поплавського П.Г. відомо, що
великий проект із стажування НПП факультету у ЗВО Польщі та Німеччини (Польща – м. Краків, Бидгощ,
Сандомир, Слупськ, Пулави; Німеччина – м. Галле тощо) на підставі двосторонніх договорів відтермінований по
причині карантинних обмежень і буде реалізований по можливості. Опосередковано з інтернаціоналізацією ОП
пов’язане виконання проекту ФАО в Україні «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні: ІІ
етап» (з 01.07.2017 р. до 15.12.2018 р. – https://goo.su/3QmJ). Учасники – доценти Пінський О.В., Бегас В.Л.,
Романішина Т.О. та 12 здобувачів вищої освіти в період 07.08.–21.09.2018 р. Викладачі ОП активно публікуються у
міжнародних рецензованих виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science. В результаті
інтерв’ю з адміністрацією та НПП факультету відчувається розуміння світових тенденцій розвитку ветеринарної
освіти, зокрема вимог до якості ветеринарної освіти Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти (EAEVE) та
вимог МЕБ до мінімальної підготовки ветеринарного лікаря на основі Типового навчального плану. Дисципліни, які
рекомендуються МЕБ та ЕAEVE як базові, були включені до переліку вибіркових, зокрема дисципліни, у яких
розглядаються питання біології кормових та токсичних рослин, етології тварин, превентивної медицини тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОП є те, що програма сформована відповідно програмним цілям. Складові ОП достатні для
досягнення мети навчання та відповідають принципам студентоцентрованого підходу. Велика увага у ОП
приділяється практичному навчанню та дослідницькій діяльності. Позитивною практикою є формування
зацікавленості студента у дослідницькій діяльності через обрання теми кваліфікаційної роботи на ранніх етапах
навчання та вимога наявності кількох наукових публікацій протягом навчання за одночасного широкого доступу до
лабораторій та методичної підтримки студента у рамках діяльності наукових гуртків кафедр. Інформація про
складові ОП є доступною для всіх учасників освітнього процесу, цілі, завдання, методи та критерії оцінювання
викладені доступно. НПП постійно оновлюють зміст дисциплін.

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

Недоліками ОП є низький рівень інтернаціоналізації освітнього процесу, відсутність академічної мобільності
студентів та викладачів. Рекомендуємо активізувати роботу щодо участі студентів і викладачів у міжнародних
програмах академічної мобільності, конкурсах і проектах, а також залучати іноземних викладачів до проведення
занять студентам ОП. Побажання міжнародному відділу та адміністрації факультету: активізувати роботу із
входження факультету у програми академічної мобільності для студентів і викладачів із міжнародним
фінансуванням. Поряд із стажуванням за двосторонніми угодами між університетами та проходженням стажування
студентів у якості сезонних працівників на фермах за кордоном, слід звернути увагу на програми обміну з
наступними характеристиками: програми обміну мають фінансувати академічну мобільність обох сторін у частині
подорожей та добових витрат та/або проживання, обов'язковими елементами програм має бути двостороння
академічна активність, зокрема навчання у закордонному ЗВО студентів із зарахуванням відповідної кількості
кредитів по поверненню, читання лекцій та практичних занять викладачами у закордонних ЗВО, участь у
дослідницьких програмах чи виконання визначеного плану наукових досліджень у закордонному ЗВО, стажування
студентів або викладачів за індивідуальними програмами. Академічна активність має здійснюватись відповідно
напряму педагогічної або наукової роботи викладачів і після стажування завершуватись загальнодоступним звітом і
впровадженням кращих практик у роботу факультету. Побажання: продовжувати імплементацію у освітній
програмі Ветеринарна медицина міжнародних стандартів ветеринарної освіти рекомендованих МЕБ, як таких, що
визначають мінімально необхідний рівень підготовки лікарів ветеринарної медицини у країнах-членах цієї
організації та враховувати стандарти Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти з огляду на європейський
вектор розвитку освіти в Україні та виконання Угоди про асоціацію ЄС-Україна.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Недоліком у контексті Критерію 4 є відсутність міжнародної академічної мобільності студентів та викладачів, даний
напрям потребує інтенсифікації. Недолік не є суттєвим, тому має місце загалом відповідність за Критерієм 4.
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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.

Порядок здійснення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ (2019 р). Форми контрольних заходів із освітніх компонентів наведено у освітньо-професійній програмі та
навчальних планах здобувачів вищої освіти відповідного року набору. Семестровий контроль з освітніх компонентів
ОП проводиться у формі екзамену або заліку в обсязі навчального матеріалу, який визначено робочою програмою
(силабусом) навчальної дисципліни, в терміни встановлені графіком навчального процесу. Під час розмови зі
здобувачами вищої освіти підтверджено практику інформування про форми контрольних заходів та критерії
оцінювання на першому занятті з навчальної дисципліни. Силабуси і робочі програми освітніх компонентів для
здобувачів 2020 р.н. з терміном навчання 5р.10м. оприлюднені на сайті ПНУ та є доступними для ознайомлення
усім зацікавленим учасникам освітнього процесу. Робочі програми (силабуси) для здобувачів попередніх років
набору та здобувачів 2020р. з іншими термінами навчання - розміщені в Moodle. Під час розмови зі здобувачами
вищої освіти ОП з’ясували, що критерії оцінювання є зрозумілими. За попереднім запитом ЕГ було надано
гостьовий доступ до системи Moodle, вибірково було перевірено наповненість кількох дисциплін для здобувачів ОП
та встановлено наявність необхідних елементів для інформування та перевірки знань студентів (переліки питань,
тести тощо).

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

ОП передбачено, що атестація здобувачів здійснюється у формі ЄДКІ та публічного захисту кваліфікаційної роботи,
що повністю відповідає вимогам стандарту. Для випускників магістратури у 2021р. передбачено атестацію в формі
ЄДКІ, буде відбуватися апробація процедури незалежної перевірки результатів навчання. У ПНУ розроблено
документи, що врегульовують питання атестації: Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ,
Положення про створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ, Положення про кваліфікаційні
роботи в ЖНАЕУ. Розроблено та оприлюднено Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи для
студентів спеціальності 211 Ветеринарна медицина ОС Магістр (2020р.) За запитом ЕГ було надано скан-копію
наказу на затвердження тем кваліфікаційних робіт для здобувачів ОП випускних курсів, переконалися, що тематика
різноманітна та відповідає предметній області спеціальності 211 Ветеринарна медицина. Для перевірки робіт
використовують технічні засоби їх перевірки на унікальність Unicheck, StrikePlagiarism. Зі слів студентів з'ясували,
що перший раз перевірка робіт – безкоштовна, другий раз після доопрацювання роботи з незадовільними
показниками – послуга платна. За попереднім запитом ЕГ було надано технічні звіти за результатами перевірки на
унікальність робіт здобувачів випускних курсів ОП у 2020-2021 н.р., а також рішення фахової комісії експертів
академічної доброчесності щодо наявності плагіату в роботах випускників. Аналіз наданих документів дозволяє
зробити висновки, що в університеті добре налагоджений механізм щодо недопущення плагіату, списування та
фальсифікації при виконанні кваліфікаційних робіт. ОП передбачено, що робота має бути оприлюднена на сайті
ЗВО. З цією метою призначено відповідальних осіб на кафедрах. Наразі у репозитарій кваліфікаційних робіт зі
спеціальності 211 Ветеринарна медицина внесено 32 роботи за 2020 р., але у скороченому варіанті
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10438 Здобувачі проводять дослідження за обраною темою кваліфікаційної
роботи, результати яких оприлюднюють у вигляді наукових публікацій: не менше трьох або не менше однієї
наукової фахової статті. Нормами часу, які врегульовано Положенням про планування та облік роботи НПП
ЖНАЕУ, передбачено для керівників магістерських робіт 12 год навчальної і 15 год методичної роботи на одного
здобувача. До обов'язків керівника кваліфікаційної роботи належать: консультування здобувача на всіх етапах
виконання роботи, контроль за проведенням досліджень та оформленням отриманих результатів; перевірка роботи,
наукових статей, тез, підготовка відгуку на роботу тощо. Ці види діяльності належать до навчальної роботи, яка
проводиться зі студентами та матеріалами, які вони надають для перевірки. Рекомендуємо провести обговорення і
розглянути можливість збільшення норм часу навчальної роботи для керівництва магістерськими
кваліфікаційними роботами.

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.

Порядок здійснення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ. Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну
заборгованість. Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни
після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється
деканом факультету. Результат складання заліків та екзаменів у комісії є остаточним. В університеті розроблено
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів (2021 р.), що врегульовує процедуру
апеляції, створення та роботу апеляційної комісії. Під час зустрічей зі студентами і представниками студентського
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самоврядування з'ясували, що конфліктних ситуацій щодо незгоди з оцінкою під час реалізації освітньо-професійної
програми не виникало. Здобувачі ознайомлені з процедурою у разі виникнення конфліктних ситуацій стосовно їх
необ’єктивної оцінки. Для запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ПНУ функціонує комісія з питань
етики і академічної доброчесності. Процедури запобігання і врегулювання конфлікту інтересів регламентовані
Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов'язаних із конфліктом інтересів учасників
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ПНУ. У разі наявності у посадової особи
конфлікту інтересів щодо виконання посадових обов'язків, вона звільняється від виконання дій, щодо яких виявлено
конфлікт інтересів.

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 ПНУ процедури дотримання академічної доброчесності урегульовані наступними документами: Положення про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ (2017 р.), Порядок перевірки наукових,
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату, Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (2016 р.), Положення про комісію з питань етики та
академічної доброчесності (наразі на сайті оприлюднено проект, проте під час зустрічей з’ясували, що документ
затверджено) http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist Інтерв'юванням у фокус-групах,
проведеним серед здобувачів вищої освіти та викладачів, підтверджено факт їх ознайомлення з процедурами
дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу. Для перевірки кваліфікаційних робіт
використовуються технічні засоби Unicheck, StrikePlagiarism, після цього відбувається їх подальший розгляд у
фахових експертних комісіях, які приймають рішення щодо допуску робіт до захисту. Інші письмові роботи: звіти з
виробничої практики, курсові роботи – перевіряються викладачами–керівниками та під час захисту у відповідних
комісіях. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам повертаються на доопрацювання та перевіряються
повторно. З’ясовано, що в університеті проводяться заходи щодо популяризації академічної доброчесності серед
здобувачів вищої освіти. Під час зустрічі студенти розповідали про те, що у лютому 2021 р. для них проводила
заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма працівник бібліотеки, яка розповідала про
процедуру перевірки робіт на наявність академічного плагіату, вимоги до дотримання академічної доброчесності
усіма учасниками освітнього процесу та особливості написання й оформлення наукових робіт. Бібліотека ПНУ надає
послуги щодо перевірки різних видів робіт на виявлення збігів / ідентичності / схожості текстів за допомогою
офіційних систем перевірки на плагіат Unicheck та Strike Plagiarism, вартість послуги – 1,80 грн. за сторінку. Під час
розмови з представником бібліотеки з'ясували, що послугою користуються за бажанням студенти (для попередньої
перевірки кваліфікаційних робіт) та викладачі університету. Під час зустрічей з учасниками освітнього процесу
з’ясовано, що за період реалізації освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» не було зафіксовано
конфліктних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявна достатня нормативна база для врегулювання процедури дотримання академічної доброчесності усіма
учасниками освітнього процесу, ефективна система перевірки на унікальність в системі Unicheck, StrikePlagiarism
наукових робіт здобувачів вищої освіти та викладачів. Бібліотекою ПНУ систематично проводяться заходи щодо
популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу, в тому числі проведення тематичних
лекцій. Позитивні практики: послуги бібліотеки щодо попередньої перевірки наукових робіт технічними засобами
для викладачів і студентів.

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

Недоліками є відсутність: опитувань здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності
учасниками освітнього процесу; недостатня наповнюваність репозитарію кваліфікаційних робіт; значно зменшені
норми часу навчального навантаження викладачів - керівників кваліфікаційних робіт. Рекомендуємо: активізувати
роботу щодо наповнення репозитарію кваліфікаційних робіт, вносити роботи повністю; проводити анонімні
опитування серед здобувачів ОП для виявлення фактів порушення академічної доброчесності; оприлюднити на
сайті затверджене в установленому порядку Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності та
скан-копію наказу про затвердження персонального складу відповідної комісії. Рекомендуємо провести всебічне
обговорення і розглянути можливість збільшення норм часу навчальної роботи для керівництва магістерськими
кваліфікаційними роботами.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Програма в цілому відповідає вимогам Критерію 5, але є окремі несуттєві недоліки: відсутність опитувань здобувачів
щодо дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, недостатня наповнюваність
репозитарію кваліфікаційних робіт; зменшені норми часу навчального навантаження викладачів - керівників
кваліфікаційних робіт.

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.

В цілому, викладацький склад Поліського національного університету є досить кваліфікованим та компетентним.
Усі викладачі мають науковий ступінь доктора (25,9%), кандидата наук (74,1 %). Професійна кваліфікація
викладачів, що задіяні у реалізації освітньої програми дозволяє досягти цілей та програмних результатів навчання.
Усі викладачі мають необхідний науково-педагогічний стаж, практичний досвід, фахові публікації тощо.
Виключення становить лише дисципліна Безпека життєдіяльності та охорона праці, при цьому предмет викладання
не відповідає поточним науковим дослідженням викладача, частково обґрунтуванням є розробка курсу лекцій
«Безпека життєдіяльності» і керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з «Безпеки життєдіяльності». Під час інтерв’ювання здобувачів було встановлено, що
професійні навички викладачів знаходяться на високому рівні. Особливо студентам сподобалися заняття Пінського
Олега Вікентійовича, Сокульського Ігоря Миколайовича та Солодкої Лариси Олександрівни. Студентами було
відзначено уважність, яку викладачі приділяють до їх побажань і потреб, а також відкритість до нових методів
викладання.

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

Процедура конкурсного добору регламентована «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському національному
університеті» (прот. №8 вченої ради від 27.01.2021 р.). Його положення відповідають вимогам чинного
законодавства та є зрозумілими і доступними. Про ефективність добору свідчить наявний викладацький склад ОП,
який має належний рівень професіоналізму.

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

Про те, що заклад долучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу свідчать дані з відомостей
про самооцінювання, фотоматеріали, інтерв’ю зі здобувачами та власне роботодавцями. На базі закладу діє
Громадська рада роботодавців, з її допомогою роботодавці мають змогу висловлювати свої побажання та пропозиції,
а також активно залучатися до освітнього процесу, в тому числі завдяки впровадженню в закладі елементів дуальної
освіти. Зокрема, Волківський Ігор Андрійович (заступник начальника Держпродспоживслужби в Житомирській
області) та Стрельченко Володимир Миколайович (начальник Житомирської обласної державної лікарні
ветеринарної медицини), які були присутні на зустрічі 4, повідомили, що вони є представниками Громадської ради
роботодавців і останні рекомендації під час перегляду ОП стосувалися необхідності поглибленого вивчення
проблематики ветеринарного обслуговування птахівництва. Стрельченко Володимир Миколайович розповів, що на
базі лікарні студенти ОП мають можливість проходити виробничу практику, відзначив, що вони мають високий
рівень теоретичної підготовки. Практики та роботодавці також проводять лекції, лабораторно-практичні та виїзні
заняття на базі своїх підприємств. Також, під час зустрічі роботодавці неодноразово наголошували про важливу
роль ФВМ ПНУ в регіоні щодо підготовки фахівців для галузі ветеринарної медицини, про тісну співпрацю з
адміністрацією та викладачами факультету, а також про готовність активно впливати на якість ОП.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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Під час інтерв'ювання здобувачів було з'ясовано, що ЗВО залучає професіоналів-практиків до викладання за ОП.
Крім того, на зустрічі із роботодавцями були присутні ті практики, які тісно співпрацюють з закладом і проводили
заняття і майстер-класи, ділячись своїм досвідом у професійній діяльності. Зокрема, Ревнівцев Олександр
Борисович (національний консультант ФАО) повідомив про те, що проводив заняття для студентів ФВМ ПНУ.
Розповів про реалізований спільний проект «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні», а
також анонсував новий проект щодо боротьби з антибіотикорезистентністю, до якого можуть долучитися викладачі
ФВМ ПНУ та інших ЗВО. Євтух Богдан Сергійович (лікар ветеринарної медицини ТОВ «Українська генетична
компанія») повідомив про те, що його підприємство є філією кафедри акушерства і хірургії, тому його періодично
запрошують проводити аудиторні заняття, майстер-класи з штучного осіменіння ВРХ і надавати фахові консультації
викладачам ФВМ. Також, до запровадження карантинних обмежень, студенти мали можливість здійснити
ознайомчу екскурсію на підприємство, відвідати сучасну лабораторію, відпрацювати окремі практичні навички.
Богдан Сергійович вважає, що подібна співпраця надзвичайно корисна, оскільки наразі в Україні гостра нестача
кваліфікованих техніків штучного осіменіння. Дейнега Анастасія Сергіївна (лікар анестезіолог-реаніматолог клініки
Алден-Вет, м. Київ) розповіла, що проводила лекцію для студентів ОП щодо методів знеболення у дрібних тварин.
Солімчук Василь Михайлович (комерційний директор ТОВ ГОЛДЕЗ) повідомив, що розповідав викладачам і
студентам про хвороби молочної залози, а також про сучасні миючі і дезінфікуючі засоби. Всі ці професіонали, та
інші, також залучаються на етапі перегляду ОП та до рецензування проектів РНП.

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

У закладі діють наступні документи: «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників ЖНАЕУ», «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ЖНАЕУ». Також наявний графік «Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників
в наукових установах Національної академії аграрних наук України на 2021 рік». Відповідно до отриманих даних
підвищення кваліфікації пройшов весь викладацький склад, в тому числі деякі викладачі пройшли його за
кордоном (Польща, Чехія). Водночас, більшість викладачів ОП мають недостатньо досвіду академічної мобільності у
закордонних ЗВО, відсутні відомості про спільні наукові проекти та отримані гранти на міжнародну колаборацію.
Під час зустрічі з НПП з’ясували, що університет сприяє професійному розвитку викладачів. Фурман Світлана
Василівна повідомила, що в рамках німецько-української співпраці в галузі органічного виробництва проводилися
тренінги, за результатами яких було отримано сертифікат тренера, а також тренінги з харчової безпеки і харчового
законодавства, отримано сертифікат тренера з підготовки бізнесу до перевірок. Галатюк Олександр Євстафійович
розповів, що є керівником ГО «Клуб професійних пасічників Житомирщини», де обговорює із членами зазначеного
об’єднання актуальні проблеми безпечності та якості продуктів бджільництва, лікування і профілактики хвороб
бджіл. Пінський Олег Вікентійович є членом колегії Головного управління Держпродспоживслужби в
Житомирській області, Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації, де має
можливість обговорювати питання щодо спалахів небезпечних хвороб та організацію сучасних карантинних заходів.
Розвитку професійної діяльності сприяє участь викладачів у конференціях, можливість проведення досліджень на
базі закладу та публікації наукових статей. За активну наукову діяльність НПП мають змогу отримати матеріальне
або моральне заохочення, що регламентується наступними нормативними документами: «Положення про
преміювання працівників ЖНАЕУ»; «Про виплати премій науково-педагогічним працівникам»; «Положення про
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ». Під час зустрічі з викладачами більшість з них позитивно відгукувалася щодо
системи заохочень, визнаючи таку систему як гарну практику.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З бесіди з викладачами можна зазначити, що суттєвим стимулом до підвищення викладацької майстерності є
існуюча в закладі система матеріальних заохочень : преміювання за патенти, публікації у періодичних виданнях, які
включені до наукометричних баз Scopus / Web of Science, за підготовку переможців Всеукраїнських студентських
олімпіад. Крім матеріальних заохочень діє система відзначення досягнень викладачів у вигляді нагородження
подяками та грамотами. Особливим викликом, як для студентів, так і для викладачів стала епідеміологічна ситуація
в країні, яка сприяла розвитку дистанційних навичок викладання за допомогою платформ Moodle, Zoom, Google
Classroom, Skype, а також месенджерів Telegram, Viber. Набуття нових умінь викладачами було відзначено
студентами, які були задоволені навчанням під час карантину. Під час онлайн візиту з’ясували, що в університеті
відсутня формалізована система рейтингового оцінювання професійної діяльності викладачів, наразі відбувається її
обговорення.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильною стороною ОП є дійсно компетентний викладацький склад, академічна та професійна кваліфікація
викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми Ветеринарна медицина, дозволяє досягти визначених цілей та
програмних результатів навчання. Позитивними практиками в контексті Критерію 6 є дієва система заохочень
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викладачів до підвищення викладацької майстерності та професіоналізму, ефективна співпраця з роботодавцями,
активне залучення до навчального процесу фахівців-практиків.

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

Недоліками є відсутність формалізованої системи рейтингового оцінювання професійної діяльності викладачів,
більшість викладачів ОП не мають досвіду академічної мобільності у закордонних ЗВО, спільних наукових проектів,
грантів. Для поліпшення відповідності ОП Критерію 6 рекомендовано створити формалізований рейтинг
викладачів, активізувати роботу щодо участі викладачів у міжнародних програмах академічної мобільності,
конкурсах, проектах тощо.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми Ветеринарна
медицина, дозволяє досягти визначених цілей та програмних результатів навчання. У закладі створено дієву
систему заохочень викладачів до підвищення викладацької майстерності та професіоналізму, налагоджено
ефективну співпрацю з роботодавцями, активно залучаються фахівці-практики до навчального процесу.
Недостатній рівень міжнародної активності більшості НПП є недоліком, що дещо обмежує їх професійний розвиток
та розуміння сучасного контексту ветеринарної науки і освіти. Відсутня формалізована система рейтингової оцінки
професійної діяльності викладачів. В цілому, ОП загалом відповідає критерію 6, виявлені недоліки не є суттєвими.

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.

Факультет ветеринарної медицини має окремий корпус, повністю забезпечений аудиторним фондом для
проведення лекційних та інших аудиторних занять. Заняття проходять у 5 навчальних корпусах, переважно в
корпусі факультету. Студенти мають можливість проживати у 5 гуртожитках, відвідувати бібліотеку та її філіали на
факультетах, користуватися кампусною мережею з доступом інтернет, в тому числі і бездротовим (36 точок доступу).
Для студентів доступні спортивні зали під час занять з фізвиховання та у позаурочний час. Харчування студентів
забезпечують столові. Для використання в навчальному процесі доступні сучасні комп’ютерних класи в корп. 2 та 5;
навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія та навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної
медицини (корп.5). Фінансування потреб навчального процесу та закупівля нового обладнання для лабораторії і
клініки відбувається на підставі заявки від декана факультету, раніше погодженою із завідувачами кафедр. На
підставі заявки, з дозволу ректора, бухгалтерія університету здійснює оплату для придбання обладнання та
матеріалів, про що на зустрічі 5 розповів головний бухгалтер Савченко Р.О. Щорічно тільки у оновлення обладнання
лабораторії та навчальної клініки, аудиторій факультету вкладається 1,5-2 млн. грн. Для навчання студентів
додатково використовується матеріальна база філій кафедр на галузевих підприємствах.

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.

Університет гарантує здобувачам вільний безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх компонентів,
розміщених на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/); науково-дослідних лабораторій; навчально-
науково-виробничої клініки ветеринарної медицини; баз практик. Студенти під час зустрічі розповідали, що
запроваджено обов’язкове чергування у ННВ клініці ветеринарної медицини у відповідності до розробленого
графіка чергувань, у клініці наявний журнал для реєстрації чергових. Під час розмови із завідувачем з’ясували, що
студенти можуть відвідувати клініку також за власним бажанням, послуги клініки зорієнтовані передусім на дрібних
тварин, допомога на виїзді надається дуже рідко і, зазвичай, без студентів. Такий стан речей дещо обмежує клінічну
підготовку студентів, яка орієнтована на лікування лише собак, котів та екзотичних домашніх улюбленців, проте
стандарти ветеринарної освіти передбачають рівномірну підготовку ветеринарного лікаря щодо лікування усіх видів
тварин, в тому числі набуття ним практичних клінічних навичок під час лікування пацієнтів під керівництвом саме

Сторінка 18



викладача, а не тільки лікаря-практика, який є керівником виробничої практики студента. Результати анонімного
опитування надані ЗВО вказують, що 92,8% респондентів підтверджують, що мали вільний доступ до інформаційних
ресурсів ЗВО, 96,7% з них задоволені спілкуванням із працівниками бібліотеки. Навчально-методична та наукова
література на паперових та електронних носіях доступна для НПП та студентів через фонд бібліотеки, зокрема філії
на факультетів ветеринарної медицини та університетський репозитарій. Бібліотека щорічно оформлює підписку на
періодичні фахові журнали «Здоров’я тварин і ліки», «Тваринництво та ветеринарія», «Ветеринара газета»,
«Ветеринарна практика», «Тваринництво України», «Сучасна ветеринарна медицина», «Український пасічник».
Бібліотека забезпечує навчання та консультування студентів і НПП щодо використання міжнародних наукових баз
наукової літератури та підтримує корисні сервіси для студентів: віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря» –
https://goo.su/3OJX; онлайн-чат «Допомога онлайн» – https://goo.su/3Ojy. Онлайн доступні зведений електронний
каталог та електронна бібліотека – https://goo.su/3OJW; електронний архів – http://ir.znau.edu.ua/, що полегшує
доступ до навчальної та наукової літератури. Університет підтримує культурний і фізичний розвиток особистості
студента, працюють колективи художньої самодіяльності, 12 спортивних секцій на базі спортивного комплексу
університету.

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.

Безпечність середовища для здобувачів освіти, які навчаються на ОП визначається створенням безпечних умов
перебування у навчальних корпусах, базах практики, лабораторії та клініці ветеринарної медицини. Безпечне
освітнє середовище створене завдяки функціонуванню системи заходів з охорони праці, дотримання правил техніки
безпеки та протипожежної безпеки, інструктажів студентів відповідно правил системи охорони праці.
Протипожежна безпека в тому числі забезпечена наявність справної протипожежної сигналізації та вогнегасників у
кожному структурному підрозділі факультету, про що наголошував декан під час розмови з ЕГ. Студенти свідчили
про те, що періодично проводяться тренування з пожежної безпеки та перевірки системи протипожежної
сигналізації. На території факультету налагоджена система охорони. Навчальні приміщення ЗВО та гуртожитки
відповідають санітарним вимогам та нормативним документам. Навчальні корпуси та гуртожитки перебувають у
належному санітарному стані, мають централізоване опалення та водопостачання, природне і штучне освітлення,
систему протипожежної безпеки (https://goo.su/3oK2). Специфіка ОП передбачає наявність в освітньому середовищі
біологічних ризиків, тому наявна система біологічної безпеки при роботі з тваринами та потенційно небезпечними
біологічними матеріалами. Питання біобезпеки регламентуються на факультеті документом “Інструкція щодо
біобезпеки на факультеті ветеринарної медицини ЖНАЕУ”. У Інструкції враховані всі головні ризики та методи їх
запобігання. У інструкції є певні недоречності, які не узгоджуються із специфікою роботи навчального закладу,
зокрема п. 10.5, який регламентує відбір і пересилку патологічного матеріалу від трупів у лабораторію для
дослідження: передбачено відбір патматеріалу від трупів тварин “із підозрою на наявність особливо небезпечних
хвороб (сибірка, бруцельоз, туляремія, чума свиней, сказ)”, хоча, вочевидь, умови для такого виду робіт на
факультеті відсутні, а інструкція із біобезпеки для студентів описує переважно гігієнічні аспекти. Положення
інструкції з біобезпеки, а саме правила роботи із тваринами, хімічними речовинами, біологічними матеріалами
виконуються викладачами і студентами, існує система утилізації біологічно небезпечних відходів, про що свідчили
декан факультету та завідувач навчальної клініки. Залишається недостатньо врегульованим питання мінімізації
ризику зараження людей сказом під час роботи навчальної клініки, це питання не висвітлено у інструкції з
біобезпеки, хоча застосовуються заходи недопущення підозрілих та потенційно-небезпечних тварин. В університеті
приділяють увагу психологічній підтримці студентів, як частині їх благополуччя. Відповідно «Положення про
соціально-психологічну службу ЖНАЕУ» (проєкт), https://goo.su/3ok2 працює соціально-психологічна служба на
базі кафедри психології. Працівники служби вчать студентів бути відкритими, ресурсними, розумітися на емоціях та
поведінці, проводять тренінги та інші заходи.

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

В університеті та на факультеті ветеринарної медицини освітню підтримку здобувачів вищої освіти здійснюють
деканат, зокрема декан, його заступники та працівники деканату, які здійснюють інформаційно-довідкове
обслуговування, готують довідки, проекти наказів та розпорядження, звіти, екзаменаційні відомості, графіки роботи
Екзаменаційних комісій, ведуть облік успішності студентів, формують рейтинг і готують списки для призначення
академічних та соціальних стипендій, формують, обробляють, здійснюють облік особових справ здобувачів вищої
освіти, формують додатки до дипломів здобувачам вищої освіти. Основна інформація про організаційну роль
деканату зазначена на сайті. Студенти під час інтерв'ю називали працівників деканату у числі перших, до кого вони
можуть звернутися з будь яких організаційних питань. Інформаційна підтримка студентів здійснюється через сайт
університету на якому є зручні інформаційні сервіси, наприклад Електронний розклад (http://rozklad.znau.edu.ua),
графіки освітнього процесу (https://goo.su/39eA). Студенти наголошували на зручності використання системи
дистанційного навчання університету з використанням платформи Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/ та на
широке використання викладачами інших популярних інформаційних інструментів, зокрема освітніх інструментів
GOOGLE та різноманітних месенджерів для спілкування у групах. Також на сайті є розділ із вакансіями для
працевлаштування студентів. Інші свої потреби студент може задовольнити звернувшись до відповідних підрозділів
університету: відділу соціального та гуманітарного розвитку (https://goo.su/3Okg), сектору оздоровчо-фізкультурної
та спортивної роботи (https://goo.su/3OkG) та скористатися загальнодоступним розкладом роботи спортивних
секцій (https://goo.su/39dy – гирьовий спорт, легка атлетика, бадмінтон, футбол, баскетбол, волейбол, пауерліфтинг
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тощо) та творчих колективів (https://goo.su/3okH) – народний аматорський духовий оркестр та ансамбль
барабанщиць, гурток естрадного співу, ансамбль музичних інструментів). Студенти під час зустрічей демонстрували
задоволеність рівнем інформаційної та організаційної підтримки. В університеті діє інститут кураторства, за кожною
групою закріплений викладач, який надає різноманітну підтримку студентам та виконує роль наставника.
Особливої соціальної підтримки на ОП «Ветеринарна медицина» потребують 36 здобувачів, їх проблемами
опікується адміністрація факультету та куратори відповідних груп. Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти
підтверджено, що студентам, у яких народжуються діти, надається одноразова матеріальна допомога.

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

На 2-5 курсах ОП навчаються студенти з особливими потребами. В університеті створені сприятливі умови для їх
навчання, діє «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»
(прот. №4 вченої ради від 26.11.2019 р.), https://goo.su/3iOC, яке регламентує технічні та етичні аспекти
забезпечення можливості осіб з особливими потребами (маломобільних зокрема) отримувати освіту в університеті.
Визначені контактні дані для звернень до адміністрації ЗВО щодо фізичного супроводу телефон (0412)-22-44-77 е-
mail znau_dilovod@i.ua. Декан ФВМ повідомив, що для таких студентів облаштовано кімнату, де наявна аптечка,
кушетка, комп’ютерне обладнання і доступ до інтернету. Інженерно облаштовані пандуси для пересування
маломобільних осіб, проте відсутня окрема санітарна кімната. В окремих випадках для студентів з особливими
потребами передбачено використання інструментів дистанційного навчання з урахуванням їх потреб і необхідності
досягати результатів навчання. В інтерв'ю здобувач вищої освіти з особливими потребами повідомила, що
психологічний клімат в колективі студентів та викладачів є сприятливим, ненав’язливим та комфортним, студенти
отримують необхідну допомогу у навчанні. На сходах відсутнє маркування першої і останньої сходинок жовтим
кольором для здобувачів з вадами зору.

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.

ЗВО впроваджена система документів, які забезпечує роботу такої системи: наказ щодо Комісії з оцінки корупційних
ризиків (№261 від 28.12.2019 р.), https://goo.su/3OO3; «Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями в ЖНАЕУ» (прот.№7 вченої ради від 27.02.2020 р.), https://goo.su/2q53; «Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» (прот.№1 вченої ради від 19.08.2020 р.),
https://goo.su/3oo4 Процедура оцінювання студентів передбачає можливість апеляції, зокрема такі випадки
регулюються у «Положенні про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» та документі
«Порядок формування рейтингу успішності студентів в ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій» (прот.
№11 вченої ради від 26.06.2018 р., https://goo.su/3OKi). У разі виникнення конфліктних ситуацій або випадків
дискримінації, корупції тощо, студенти можуть звертатися безпосередньо до представників адміністрації або
письмово - через скриньку довіри. Науково-педагогічні працівники підвищують свою компетентність у питаннях
запобігання корупції та недопущення дискримінації тощо, зокрема у вересні 2018 р. доц. Ревунець А.С. (декан
факультету), доц. Грищук Г.П. (зав. кафедри акушерства і хірургії, випускової для ОП), доценти Пінський О. В.,
Захарін В.В., Карпюк В.В., ст. викладач Веремчук Я.Ю. пройшли онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від
теорії до практики» на платформі «Prometheus». Також для профілактики небажаних ситуацій серед учасників
освітнього процесу постійно проводяться роз’яснювальні бесіди та інформування про процедуру вирішення
конфліктних ситуацій. Заяв і скарг щодо конфліктних ситуацій впродовж періоду реалізації ОП «Ветеринарна
медицина» зареєстровано не було, студенти під час інтерв'ю не змогли пригадати реальні випадки конфліктних або
інших небажаних ситуацій, що свідчить про ефективність профілактичних дій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

У контексті Критерію 7 позитивними практиками ОП є постійне фінансування закупівель обладнання для освітньої
і наукової діяльності учасників освітнього процесу, оновлення матеріальної бази факультету, облаштування сучасної
навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії. Студенти мають безперешкодний доступ до інформації про
організацію і зміст освітнього процесу, чергують в клініці ветеринарної медицини, мають можливості проводити
дослідження в умовах навчально-наукової клініко-діагностичної лабораторії . Позитивною є практика соціально-
психологічної підтримки студентів та створення реальних можливостей навчатися на ОП «Ветеринарна медицина»
для студентів з особливими потребами.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Недоліком є певні недопрацювання в системі біобезпеки у навчальній клініці щодо ризику сказу, що можна
покращити шляхом профілактичного щеплення проти сказу персоналу клініки та розробки чіткого алгоритму дій у
разі потрапляння у клініку тварини підозрілої у захворюванні на сказ. Недоліком є зосередження роботи клініки на
лікуванні собак і котів та обмежена можливість клінічного навчання під керівництвом викладачів під час лікування
продуктивних тварин, адже виїзди лікарів клініки до таких пацієнтів є поодинокими і переважно без залучення
студентів. Рекомендуємо модернізувати підходи до практичної підготовки студентів в умовах клініки, зокрема
надавати можливість отримувати клінічну практику на всіх видах тварин, а не лише на собаках і котах;
використовувати в роботі клініки спеціалізоване програмне забезпечення, для реєстрації набутих студентами
практичних навичок безпосередньо під час роботи із тваринами, наприклад Oberon VetForce. Недоліком є
недостатні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Рекомендація: продовжувати
вдосконалювати умови для забезпечення можливостей навчання в університеті осіб з особливими освітніми
потребами. Оскільки на ОП навчаються студенти з вадами зору необхідно здійснити маркування першої та останньої
сходинок в навчальних корпусах смугою абразивного матеріалу яскраво жовтого кольору, розглянути можливість
адаптації для них офіційного сайту університету. Розглянути можливість облаштування окремої санітарної кімнати
для осіб з особливими освітніми потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Якість освітнього середовища та забезпеченість матеріальними ресурсами на факультеті ветеринарної медицини
знаходиться на задовільному рівні. Матеріально технічне забезпечення аудиторного фонду, бібліотеки,
комп’ютерно-інформаційних ресурсів достатнє для досягнення цілей та результатів навчання задекларованих в ОП.
ЗВО забезпечує підтримку здобувачів вищої освіти в усіх сферах освітньої діяльності. В закладі існує прозора
система вирішення конфліктів і їх профілактики. Задовільною є організація навчання студентів із особливими
потребами, зокрема надання можливостей досягати результатів навчання різними способами, за рахунок
дистанційних методів навчання, формуванням сприятливого психологічного клімату. На факультеті існує система
біобезпеки, хоча недостатньо формалізовані процедури роботи викладачів і студентів із патматеріалом від тварин,
які підозрювані у захворюванні особливо-небезпечними зоонозами та алгоритм дій при підозрі на сказ. Наявні
окремі недоліки у технічному забезпеченні умов для осіб з особливими потребами, зокрема є необхідність
облаштування санітарної кімнати для маломобільних осіб та спеціальних міток на сходах для людей із слабким
зором. Факультет забезпечує безоплатний доступ до навчальної інфраструктури, зокрема до підрозділів і
обладнання для практичного навчання, в навчальний процес залучена лабораторія, мультиферма та навчальна
клініка. Отже, ОП та освітня діяльність за нею загалом відповідає критерію 7, виявлені недоліки не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Послідовність заходів щодо забезпечення якості ОП регламентується «Положенням про порядок реалізації
моніторингу та перегляду освітньої програми в ЖНАЕУ» (прот. №7 вченої ради від 27.02.2020 року)
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9E%D0%9F.PDF Координацію роботи щодо розробки ОП та здійснення її
моніторингу та періодичного перегляду здійснюють проектні групи у відповідності з Положенням про групи
забезпечення спеціальностей та проектні групи освітніх програм (2021 р.). Про періодичний перегляд ОП свідчать
розміщені на сайті закладу її попередні редакції, а також додаткові документи, надані за попереднім запитом:
протоколи засідань випускової кафедри, протоколи засідань Громадської ради роботодавців і Вченої ради ФВМ
щодо перегляду та внесення змін до ОП, накази ректора про введення в дію ОП та НП. Освітню програму було
розроблено в 2016 році, введено в дію з 01.09.2017 року. Перегляд ОП здійснювався щорічно, з урахуванням
зауважень і побажань різних груп стейкхолдерів, а також у зв’язку із затвердженням стандарту вищої освіти зі
спеціальності 211 Ветеринарна медицина. Запропоновані зміни розглядалися на розширеному засіданні випускової
кафедри, за участі представників студентського самоврядування. Після цього ОП затверджувалася на вченій раді
факультету та на вченій раді університету. Останній перегляд ОП відбувся в лютому 2020 р. Було сформульовано
нову редакцію програмних результатів навчання 07 та 21, оновлено перелік та послідовність обов'язкових
компонент ОП, оновлено перелік вибіркових компонент, тематичне наповнення контенту дисциплін, скореговано
методи поточного контролю знань.
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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.

Спираючись на дані, отримані під час інтерв’ювання здобувачів, а також студентського самоврядування, можна
стверджувати, що вони добре обізнані щодо суті акредитації та своєї ролі в проектуванні та перегляді ОП,
приймають участь у засіданнях Вчених рад університету, факультету, випускової кафедри. Проте у складі проектної
групи немає представників з числа здобувачів вищої освіти ОП. Під час онлайн зустрічей було надано приклади
пропозицій студентства: щодо вибіркових дисциплін, пропозицій щодо критеріїв оцінювання навчальних
дисциплін, розширення можливостей практичної підготовки та впровадження інноваційних методів навчання.
Учасниками фокус-груп підтверджено, що проводяться періодичні опитування (анкетування), результати яких
впливають на внесення змін до ОП. Представники студентського самоврядування розповіли, що навчально-
науковий центр забезпечення якості освіти залучає їх до формулювання запитань для анкет. Онлайн анкета для
здобувачів вищої освіти знаходиться на сайті закладу http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-
meditsini/komunikativni-zvyazki-vetfak#!IMG_0749_15_03_17_10_10 Анкета не містить деталізації щодо того на якій
освітній програмі, спеціальності і на якому рівні вищої освіти навчається здобувач вищої освіти. Узагальнені
результати анкетувань були надані за запитом ЕГ для ознайомлення.

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, які входять до Громадської ради роботодавців, мають змогу висловлювати свої пропозиції щодо змін до
ОП. У ході інтерв’ю було наведено приклад такого впливу роботодавців на перегляд ОП: включення до переліку
вибіркових дисциплін, які стосуються птахівництва, у зв'язку з розвитком цього сектору. За попереднім запитом ЕГ
було надано скан-копії протоколів засідань Громадської ради роботодавців за 2017,2018, 2020 рр., на яких
обговорювалися проекти ОП «Ветеринарна медицина» і вносилися пропозиції до її покращення. На сайті ПНУ
наявна онлайн анкета для стейкхолдерів щодо покращення якості ОП, а також анкета для опитування випускників
факультету ветеринарної медицини
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqt2mUEJljNMqaCAAlRe04qlKnQXReGuY9dZOf6EwWT34PYQ/viewform
Під час онлайн зустрічей з’ясували, що результати опитувань аналізуються проектною групою та враховуються під
час перегляду ОП.

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

У ЗВО існує «Асоціація випускників», члени якої мають змогу поділитися своїми здобутками та кар’єрним шляхом.
Наразі на стадії громадського обговорення Проєкт Положення про асоціацію випускників ПНУ
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%84%D0%9A%D0%A2%20%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B
0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%8
1%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.pdf Також щороку проводиться зустріч випускників, а також
наявна група у соцмережах, що дає змогу відстежувати працевлаштування випускників. При цьому члени проектної
групи та адміністрація факультету систематизовано не проводять збір інформації про працевлаштування
випускників та кількість таких, що протягом 3-х років після закінчення працюють за фахом. Під час зустрічі 4 з
роботодавцями та випускниками було з’ясовано, що вони підтримують зв'язок з НПП ФВМ, консультуються з
фахових питань, беруть участь у заходах, які проводяться в ПНУ, користуються послугами навчально-наукової
клініко-діагностичної лабораторії, звертаються при потребі знайти молодих фахівців на наявні вакансії тощо.

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

СЗЯ ЗВО реалізується завдяки «Положенню про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ». У
ПНУ наявний навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, основним завданням якого є створення умов
забезпечення функціонування внутрішньої якості освітньої діяльності, до функцій центру належить визначення
процедур забезпечення якості, здійснення моніторингу ОП, координація забезпечення публічності інформації щодо
ОП тощо. У відомостях про самооцінювання наведено приклади здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості стосовно ОП «Ветеринарна медицина», крім того, під час зустрічей було встановлено, що зміни до програми
дійсно вносяться. Під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості даної освітньої програми, було
виявлено недоліки та розроблено заходи щодо їх усунення. Зокрема, було прийнято рішення для зручності
інформування здобувачів розробити силабуси, експлікації для освітніх компонентів і розмістити їх на сайті ЗВО.
Дійсно, для здобувачів вищої освіти 2020 р.н. ці матеріали оприлюднені та доступні. Було суттєво оновлено перелік і
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зміст вибіркових дисциплін навчального плану згідно побажань здобувачів, роботодавців і НПП, вибір дисциплін
для здобувачів ВО 2020 р.н. обмежено лише кількістю кредитів, а не напрямком навчання, студенти матимуть змогу
обирати дисципліни інших ОП. Суттєво підвищився рівень спілкування здобувачів вищої освіти ОП з фахівцями
галузі, які проводять для них заняття і майстер-класи. Значний обсяг роботи здійснено для популяризації
академічної доброчесності: постійно проводяться різноманітні заходи, авторські тексти, що мають відношення до
даної ОП, проходять перевірку на унікальність шляхом використання сертифікованих програм. Наразі на стадії
обговорення проект Положення про стейкхолдерів освітніх програм, яке покликане врегулювати взаємовідносини
між стейкхолдерами та керівництвом ПНУ для провадження освітнього процесу на засадах взаємної поваги і
партнерства між учасниками освітнього процесу, врахування бажань та потреб заінтересованих сторін
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%
D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0
%BA%D1%82.pdf

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

Дана ОП акредитується вперше, хоча були наведені приклади реагування на зауваження до інших ОП ЗВО щодо
оновлення веб-сайту закладу, створення навчально-наукового центру якості освіти, а також розробки нормативних
документів, що регулюють процедури вирішення конфліктних ситуацій і визнання результатів навчання отриманих
у неформальній освіті. Під час онлайн візиту декан ФВМ повідомив про те, що у минулому році було успішно
акредитовано освітньо-наукову програму «Ветеринарна медицина». За результатами акредитаційної експертизи
були надані рекомендації, окремі з яких вже реалізовано. Зокрема, рекомендація більш активно залучати
роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців галузі до проведення аудиторних занять була також поширена і на
ОПП Ветеринарна медицина. Під час онлайн візиту мали можливість пересвідчитися у активному залученні
фахівців-практиків до проведення аудиторних занять зі студентами ОП. Було відзначено як недолік те, що не
оновлюється список рекомендованої літератури та окремі складові у робочих програмах та рекомендовано у
подальшій діяльності приділити увагу дисциплінам професійного спрямування у відповідності сучасним науковим
трендам. Аналіз акредитаційної справи дозволяє стверджувати, що практична кожна дисципліна ОП містить теми
оновлені за останні роки відомостями про нові методи, факти та теорії, оновлено рекомендовану літературу. Було
надано рекомендацію посилити роботу з наповнення бази дисциплін платформи Moodle. За попереднім запитом ЕГ
було надано гостьовий доступ до системи Moodle, вибірково було перевірено наповненість кількох дисциплін для
здобувачів ОП та встановлено наявність необхідних елементів для інформування та перевірки знань студентів.
Також було відзначено як недолік відсутність діючої служби психологічної підтримки здобувачів та викладачів в
університеті. Наразі роботу соціально-психологічної служби здійснюють працівники кафедри психології, що було
підтверджено під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти. Над втіленням окремих рекомендацій ЗВО наразі
продовжує роботу. Зокрема тих, які стосуються низького рівня міжнародної академічної мобільності у здобувачів та
викладачів, структурування подачі інформації на веб сайті ЗВО, удосконалення процедури вибору навчальних
дисциплін.

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

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами університету регламентовано «Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» Внутрішнє забезпечення якості освіти в
університеті являє собою взаємодію між різними структурними підрозділами: на рівні університету: ректорат, Вчена
рада університету, навчально-науковий центр забезпечення якості освіти університету; на рівні факультету: деканат,
вчена рада, навчально-методична комісія факультету; на рівні кафедри : гаранти ОП, проектна група ОП, науково-
педагогічні працівники кафедри, куратори академічних груп. Загалом усі стейкхолдери досить добре інформовані
про свої повноваження в створенні і проектуванні ОП, а також у освітньому процесі взагалі. У закладі існує культура
якості освіти, яка базується на принципах академічної доброчесності і постійного розвитку.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою у контексті Критерію 8 безсумнівно є проведення анкетувань здобувачів, на основі яких
формулюються пропозиції щодо змін в ОП. Також необхідно відмітити роль роботодавців, яких активно долучають
до перегляду ОП. Позитивними практиками є створення Громадської ради роботодавців та Асоціації випускників
ПНУ. Крім того, в закладі діють положення, які регламентують періодичний перегляд ОП, порядок внесення змін.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Недостатнім є врахування при перегляді ОП результатів працевлаштування випускників за фахом. Рекомендуємо
систематично збирати інформацію про працевлаштування випускників та їх роботу за фахом і використовувати її
для аналізу ефективності освітньої програми. Онлайн анкета для здобувачів вищої освіти не містить деталізації
щодо того на якій освітній програмі і на якому рівні вищої освіти навчається здобувач вищої освіти. Рекомендуємо
доповнити анкети можливістю обрати ступінь вищої освіти, спеціальність (211, 212), ОП. У проектній групі відсутній
представник з числа здобувачів вищої освіти, який би мав змогу вносити пропозиції від імені студентів ОП, відсутня
дієва система заохочень гарантів освітніх програм. Рекомендовано ввести в склад проектної групи ОП представника-
здобувача вищої освіти, розробити та запровадити систему заохочень для гарантів ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Хоча в ЗВО існує низка позитивних практик у контексті відповідності Критерію 8, деякі аспекти діяльності
потребують вдосконалення: система анкетування (деталізація анкет згідно з освітнім рівнем, ОП; оприлюднення
результатів анкетувань), залучення до проектної групи представників студентства, врахування результатів
працевлаштування випускників при перегляді ОП. Перелічені недоліки не є суттєвими, має місце загалом
відповідність за Критерієм 8.

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.

Усі права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються положеннями, які розміщені на сайті ПНУ
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Нормативно-правова база освітнього процесу ПНУ є
загальнодоступною, в цілому правила та процедури є чіткими та зрозумілими. Окремі положення на сайті
оприлюднено не затвердженими та без підписів, наприклад: Положення про комісію з питань етики та академічної
доброчесності; Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ПНУ; Положення про
порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань.

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.

На офіційному веб-сайті розміщено проект ОП Ветеринарна медицина з метою отримання зауважень і пропозицій
стейкхолдерів
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0
%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%
D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf З інтерв'ю здобувачів
зрозуміло, що вони обізнані щодо своєї ролі в проектуванні та перегляді ОП.

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.

На офіційному сайті розміщено усі наявні редакції ОП, положення, стратегію розвитку, правила прийому, розклади,
фінансові звіти тощо. Силабуси, робочі програми освітніх компонентів та експлікації вибіркових дисциплін для
здобувачів 2020 р.н. з терміном навчання 5р.10м. оприлюднені на сайті ПНУ та є доступними для ознайомлення
усім зацікавленим учасникам освітнього процесу. Робочі програми (силабуси), Університетські каталоги з описами
вибіркових дисциплін для здобувачів попередніх років набору та здобувачів 2020 р. з іншими термінами навчання -
розміщені в Moodle. На сайті недостатньо висвітлено заходи щодо діяльності студентського самоврядування,
відсутні результати опитувань здобувачів, повний каталог вибіркових дисциплін. Під час онлайн зустрічей

Сторінка 24



з’ясували, що недостатня кількість інформації на сайті закладу пов’язана з його обмеженими технічними
можливостями. Наразі готується новий варіант сайту, який розробляється з урахуванням побажань представників
студентського самоврядування, викладачів університету, його наповненість буде кращою. В цілому, більшість
стейкхолдерів задоволені рівнем інформованості.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На сайті розміщена необхідна інформація щодо ОП, наявні засоби зворотного зв'язку.

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

Недостатня загальна наповнюваність веб-сайту (в ході інтерв'ю пролунали запевнення, що він знаходиться на етапі
апгрейду), відсутність результатів опитування здобувачів, повного каталогу вибіркових дисциплін (розміщений на
платформі Moodle, до якого мають доступ лише здобувачі і викладачі). Рекомендуємо оприлюднювати більше
інформаційних матеріалів щодо ОП, результати опитувань здобувачів ОП, каталоги вибіркових НД, положення,
затверджені в установленому порядку.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП загалом відповідає Критерію 9. Заклад надає достатньо інформації на сайті, але є деякі недоліки, наприклад,
неповна інформація щодо анкетувань здобувачів вищої освіти, відсутній каталог вибіркових дисциплін.
Рекомендується продовжувати роботу з модернізації сайту та забезпечити доступність необхідної інформації щодо
ОП для всіх учасників освітнього процесу.

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
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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

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.

Вважаємо, що відсутні підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації освітньо-професійної програми
«Ветеринарна медицина» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час проведення акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми було створено всі необхідні умови для роботи ЕГ. Зокрема, за
попереднім запитом ЕГ гарантом було надано додаткову інформацію про ОП у повному обсязі, а також гостьовий
доступ для перегляду наповненості курсів дисциплін на платформі Moodle. Під час онлайн – візиту експертної групи
до ПНУ - було забезпечено присутність осіб, з якими було заплановано зустрічі з використанням технічних засобів
відеозв'язку у відповідності до узгодженої програми візиту. У поданих для акредитації документах не виявлено
недостовірних відомостей. Відсутні підстави вважати, що освітній процес за освітньою програмою не здійснюється.

V. Підсумки
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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 B

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 Каталог вибіркових дисциплін
факультет ветеринарної

медицини.pdf

Prn0LV/bk4gk0USDnYIi2Vm7hKvHag/5Ye6ZE41q6
0s=

Додаток Презентація ОПП
Ветеринарна медицина.pdf

Q506NhGcdQuxdyl+cZIWNoHE5bvnn2scITa3jMYyk
rI=

Додаток Експлікації виб.дисциплін
факультет ветеринарної

медицини.pdf

szN303aoB9hh0QuyQ45sHEMoD3YQzvarXOC0fu2d
OMg=

***

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
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Лавріненко Інна Вікторівна

Члени експертної групи

Царенко Тарас Михайлович

Боровкова Анастасія Сергіївна
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