
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23532 Міжнародні економічні відносини

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

29.04.2021 р. Справа № 0302/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 29 "Міжнародні
відносини" у складі:

Юрій Петрушенко – головуючий,

Литвин Марина Валентинівна,

Луцишин Зоряна Орестівна,

Ольга Єременко,

Пирог Ольга Володимирівна,

Рудько Сергій Олексійович,

Сироїд Тетяна Леонідівна,

Шеренговський Дмитро Володимирович,

за участі запрошених осіб:

Скидан О.В., керівник – представник ЗВО,

Зінчук Тетяна Олексіївна – гарант ОП,

Салькова Ірина Юріївна – член експертної групи,

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

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23532

Назва ОП Міжнародні економічні відносини

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Cпеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

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

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Як було з'ясовано ЕГ, мета, компетентності, програмні результати навчання (ПРН) ОПП “Міжнародні економічні
відносини” (ОПП "МЕВ") визначено із урахуванням стратегії розвитку Поліського національного університету (ПНУ)
до 2025 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1
%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%202025.pdf), з урахуванням позицій та потреб здобувачів, а також досвіду
вітчизняних та закордонних ЗВО, що реалізують освітні програми за спеціальністю 292 "МЕВ" на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти. Вивчивши та співставивши надані ПНУ документи щодо ОПП "МЕВ" (Відомості
про СО, ОПП "МЕВ" 2017 р., 2020 р.) та інформацію на сайті ПНУ щодо кафедри міжнародних економічних відносин
та європейської інтеграції), ЕГ встановила, що мета освітньої програми "МЕВ", викладена у Відомостіях про СО та
безпосередньо в ОПП "МЕВ" 2017 р., 2020 р., сформульована по різному та не співпадає (у Відомостях про СО - мета
сформульна ширше, ніж у ОПП "МЕВ" 2017 р. та 2020 р.).

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

не застосовується

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

не застосовується

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОПП "МЕВ" 2020 р. приведена у відповідність до вимог Стандарту вищої освіти за спеціальністю 292 "Міжнародні
економічні відносини" для першого (бакалаврського) рівня (наказ МОН України від 04.03.2020 р. № 357), що
підтверджено ЕГ. Однак, ГЕР звертає увагу гаранта ОПП "МЕВ" на формулювання освітньої кваліфікації відповідно
до Стандарту ВО (с. 5): "бакалавр міжнародних економічних відносин", тоді як у ОПП "МЕВ" 2020 р. (додано до
Відомостей СО - титульна сторінка, с. 4) та у проекті ОПП "МЕВ" 2021 р. (розміщено на сайті ПНУ за посиланням:
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%20%D0%9
E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%
D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%B4
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8.pdf) зазначено "бакалавр з міжнародних економічних
відносин". ГЕР рекомендує привести освітю кваліфікацію у відповідність до Стандарту ВО за спеціальністю 292 "МЕВ"
для першого (бакалаврського) рівня.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ встановила, що загальний обсяг ОПП "МЕВ" відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Стандарту ВО за спеціальністю 292 "МЕВ" відповідного рівня ВО.

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

ОПП "МЕВ" має чітку структуру, наведені структурно-логічні схеми, які відображають зв'язок між ОК. ЕГ зазначає, що
під час фокус-груп зі здобувачами ВО та роботодавцями були отримані від них пропозиції (1) щодо збільшення обсягу
годин на вивчення іноземної мови; (2) щодо доцільності введення до структури ОПП "МЕВ", окрім запланованої
переддипломної, мовну практику, яка сприятиме формуванню практичних умінь і навичок у подальшій професійній
діяльності. ЕГ рекомендує переглянути можливість перенесення таких навчальних дисциплін: Практика перекладу (7
семестр) та Друга іноземна мова (6 семестр) із блоку дисциплін вільного вибору студента до блоку спеціальної
(фахової) підготовки, також розглянути можливість введення додаткових видів практики (навчальної, мовної). ЕГ
виявила, що в ОПП "МЕВ" 2017 р. у матриці "відповідностей програмнимних компетентностей компонентам освітньої
програми" не всі СК охоплені ОК, а саме СК6 та СК8. В ОПП "МЕВ" 2020 р. такої ситуації не було виявлено. Однак, ЕГ
вважає, що "Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програмит
заповнена не з урахуванням, що одна й та сама компетентність може відповідати різним компонентам освітньої
програми" (с. 7 звіту ЕГ), та рекомендує посилити ОК відповідними загальними компетностями. ГЕР не повністю
розділяє позицію ЕГ та вважає, що при внесені змін та оновленні ОПП "МЕВ" гаранту та робочій групі доцільно
враховувати: 1) загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання мають охоплюватись та
забезпечуватись обов'язковими ОК, зв'язок між якими має бути відображений у матрицях відповідності; 2) вибіркові
ОК можуть поглиблювати знання із загальних і спеціальних компетентностей та додатково сприяти досягненню
програмних результатів навчання; 3) нормативні вимоги щодо кількості ОК, які забезпечують та охоплюють загальні
та спеціальні компетентності, програмні результати навчання, відсутні. Але вважаємо, що максимальна кількість
компетентностей та програмних результатів навачання для однієї ОК не має перевищувати 5-6, оскільки в іншому
випадку - ОК за змістом будуть дублювати один одного (тобто один ОК може забезпечувати як одну загальну або
спеціальну компетентність та один програмний результат навчання, так й декілька компетентностей та програмних
результатів навчання).

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

Зміст ОПП "МЕВ" відповідає предметній області спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”.

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

ЕГ відзначає, що структура ОПП "МЕВ" передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії,
що відповідає нормам Закону України “Про вищу освіту”, також через індивідуальний вибір здобувачам ВО
забезпечено право вивчення навчальних дисциплін у обсязі 25% від загального обсягу. Однак, ЕГ з'ясовано, що
здобувачу ВО при виборі вибіркових дисциплін може бути відмовлено у випадку, якщо кількість студентів, які обрали
з переліку дисциплін вільного вибору професійної підготовки, або дисциплін із Каталогу, є меншою за встановлені в
ПНУ мінімум та група для вивчення навчальних дисципліни не набирається.

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

ОПП "МЕВ" та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів ВО, яка дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. ЕГ визначила сильною стороною ОПП "МЕВ" те, що
здобувачі ВО мають можливість самостійно обирати місце проходження виробничої практики (за умови відповідності
програмі), або для вибору використовувати каталог баз практики, з якими кафедра має укладені договори.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям
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ЕГ зазначила, що ОПП "МЕВ" забезпечує набуття здобувачами ВО soft skills - навичок під час навчання, у т.ч. за
рахунок стимулювання участі здобувачів ВО у ділових іграх, тренінгах, залучення до роботи органів студентського
самоврядування тощо.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

ЕГ встановлено, що обсяг ОПП "МЕВ" та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) реалістично відбиває
фактичне навантаження здобувачів ВО, що забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

За ОПП "МЕВ"навчання за дуальною формою не реалізується, але ПНУ розглядає можливість її запровадження за
підтримки роботодавцями такої ініціативи.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ константує, що у ПНУ сформовані чіткі та зрозумілі правила прийому на навчання за ОПП “МЕВ”, які враховують
особливості освітньої програми, а також ПНУ забезпечує на високому рівні організацію та проведення вступної
кампанії в цілому.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

ЕГ зясувала, що здобувачі ВО ОПП “МЕВ” майже не беруть участі у неформальній освіті для розширення своєї
індивідуальної траєкторії. На думку ЕГ, це свідчить про незацікавленість здобувачами ВО неформальною освітою, або
здобувачі ВО не обізнані з механізмом перезарахування балів отриманих у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

не застосовується

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

ЕГ зазначила, що здобувачі ВО мають можливість ознайомитись із розкладом занять, що розміщений на сайті ПНУ
(http://rozklad.znau.edu.ua/), а на сайті кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції
розміщені силабуси (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed). Також ЕГ константує, що
інформація про програмні результати навчання по кожному освітньому компоненту наведена в ОПП (таблиця 4
“Матриця забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньо-професійної
програми”): http://znau.edu.ua/images/zed/docs/%D0%9E%D0%9F_%D0%9C%D0%95%D0%92_2020.pdf. ГЕР,
вивчивши надані ОПП "МЕВ" 2017 р., 2020 р., навчальні плани 2017 р., 2020 р. та силабуси ОК (додані до Відомостей
СО), константує, що в ОПП - навчальних планах - силабуса є певні технічні помилки: 1) щодо назви ЗВО: 3.03.2020 р.
за наказом міністра МОН України відбулось перейменування на "Поліський національний університет", тоді як всі
силабуси, що додані до Відомостей про СО та розміщені на сайті кафедри містять стару назву ЗВО, хоча й затверджені
у серпні 2020 р.; 2) за певними ОК є розбіжності у назвах: ОК Зовнішньоекономічна діяльність - в ОПП "МЕВ" 2017 р.
зазначена у табл. 2 Перелік ОК як "ОК 24 Зовнішньоекономічна діяльність", у навчальному плані 2017 р. як "1.2.7.
Зовнішньоекономічна діяльність", тоді як у силабусі зазначено як "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
(як обов'язкова дисципліна). Також ГЕР звертає увагу гаранта, робочої групи та НПП, які викладають на ОПП "МЕВ"
на літературу, яка рекомендується здобувачам ВО - доцільно, окрім сучасних навчальних посібників, рекомендувати
власні навчальні посібники та підручники.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ константує, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими, дозволяють визначити
рівень знань, також правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, доступними для учасників
освітнього процесу, послідовність їх дотримання забезпечує об'єктивність екзаменаторів.

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

не застосовується

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми
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ЕГ, вивчивши складові елементи силабусів ОК, з'ясувала (ГЕР поділяє такий висновок), що в п.”Система оцінювання”
не деталізовано розподіл балів по кожному виду робіт.

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

ЕГ відзначає, що у ПНУ здійснюється популяризація академічної доброчесності серед здобувачів ВО через:
оприлюднення інформації офіційному сайті у розділі “Академічна доброчесність” (https://cutt.ly/Hzx5ykP), в якому
представлено положення, накази Ректора, листи МОН та висвітлюються та анонсуються заходи з питань академічної
доброчесності; проведення тренінгів та семінарів, кураторських виховних годин щодо роз'яснення академічного
письма та доброчесності для здобувачів ВО (https://cutt.ly/Mzx6AFQ; https://cutt.ly/QzcqnUK; https://cutt.ly/FzcqPQG)
та викладачів (https://cutt.ly/Xzx66OT; https://cutt.ly/FzcqPQG; https://cutt.ly/lzcqXAp; https://cutt.ly/Nzcwipb ).

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання
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ЕГ константувала достатній рівень матеріально-технічної бази ПНУ у рамках реалізації ОПП "МЕВ". У звіті ЕГ за
Критерієм 7 у Сильних сторонах зазначено, що "Інноваційним є впровадження Meeting room, як осередку освітнього
самовдосконалення здобувача ВО та місця співпраці зі стейкхолдерами, науковими керівниками, проведення заходів
наукового гуртка, роботи з кафедральним бібліотечним фондом". Однак, ані у Відомостях про СО - ПНУ не наводить
інформацію про це, ані у звіті за Критерієм 7 ЕГ не дає інформації щодо запровадження / функціонування Meeting
room.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

ЕГ зазначає, що під час відео-огляду матеріально-технічної бази ПНУ були зафіксовані належні умови для реалізації
права на якісну освіту особами з особливими освітніми потребами (пандуси, ліфти, спеціальні адаптовані парти в
аудиторіях).

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

не застосовується

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ зазначає, що у ПНУ наявні чіткі і зрозумілі правила щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу. ЕГ
встановила, що освітній процес за ОПП "МЕВ" здійснюється у відповідності з загальними та внутрішніми
нормативними документами щодо діяльності ПНУ. ГЕР звертає увагу керівництва ПНУ на доцільність оновлення
інформації у зв'язку з перейменуванням Житомирського національного агроекономічного університету у Поліський
національний університет на офіційному сайті ЗВО у розділах "Про університет", "Історична довідка", також доцільно
привести у відповідність Положення, що діють у ЗВО. При вивченні силабусів ОК, що додані до Відомостей про СО та
розміщені на сайті ПНУ, НПП, які викладають на ОПП "МЕВ" вказували застарілу назву ЗВО.

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

не застосовується

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

не застосовується

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до

Сторінка 9



тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. За рекомендацією ЕГ, яку підтримує ГЕР, робочій групі ОПП "МЕВ" доцільно чітко визначитися із метою ОПП
“Міжнародні економічні відносини”, узгодити її у різних документах, що описують ОПП. 2. ГЕР рекомендує привести
освітю кваліфікацію в ОПП "МЕВ" 2020 р. та проекту ОПП "МЕВ" 2021 р. у відповідність до Стандарту ВО за
спеціальністю 292 "МЕВ" для першого (бакалаврського) рівня.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Враховуючи пропозиції зацікавлених сторін, ЕГ та ГЕР рекомендують збільшення обсягу годин на вивчення
іноземної мови шляхом перенесення вибіркових навчальних дисциплін: Практика перекладу (7 семестр) та Друга
іноземна мова (6 семестр) із блоку дисциплін вільного вибору студента до блоку спеціальної (фахової) підготовки,
також розглянути можливість введення додаткових видів практики (навчальної, мовної). 2. ГЕР рекомендує при
внесені змін та оновленні ОПП "МЕВ" гаранту та робочій групі враховувати: 1) загальні та спеціальні компетентності,
програмні результати навчання мають охоплюватись та забезпечуватись обов'язковими ОК, зв'язок між якими має
бути відображений у матрицях відповідності; 2) вибіркові ОК можуть поглиблювати знання із загальних і спеціальних
компетентностей та додатково сприяти досягненню програмних результатів навчання; 3) нормативні вимоги щодо
кількості ОК, які забезпечують та охоплюють загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання,
відсутні. Але вважаємо, що максимальна кількість компетентностей та програмних результатів навачання для однієї
ОК не має перевищувати 5-6, оскільки в іншому випадку - ОК за змістом будуть дублювати один одного. 3. ЕГ
рекомендовано та ГЕР підтримано пропозицію щодо перегляду Положення про порядок реалізації студентами права
на вільний вибір навчальних дисциплін та внести зміни до нього на предмет зменшення обмежень щодо вибору
здобувачами ВО навчальних дисциплін з метою підвищення ефективності формування ними індивідуальної освітньої
траєкторії.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. ЕГ рекомендовано (ГЕР підтримує): розробити механізм та чіткі правила стимулювання здобувачів ВО до участі у
неформальній освіті та впровадити їх в інституційну практику. 2. ГЕР рекомендує ПНУ проводити заходи щодо
обізнаності здобувачів ВО можливостями від навчання у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. ЕГ рекомедовано (ГЕР підтримує): розробити спеціалізовані анкетування стосовно задоволеності рівнем
викладання окремих НПП кафедри, соціально-психологічного стану здобувачів ВО, а також задоволеності викладачів
процесом реалізації освітнього процесу за ОПП "МЕВ", розміщувати результати на офіційному веб-сайті ПНУ та брати
до уваги побажання стейкхолдерів для постійного удосконалення форм та методів навчання на ОПП "МЕВ". 2. ГЕР
рекомендує виправити технічні помилки в ОПП "МЕВ" 2017 р., 2020 р., навчальних планах 2017 р., 2020 р. та
силабусах ОК щодо назви ЗВО та назви ОК. 3. ГЕР рекомендує НПП, які викладають на ОПП "МЕВ", наводити в
переліку рекомендової літератури власні навчальні посібники, підручники та наукові праці в силабусах ОК.
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. ЕГ та ГЕР рекомендують у силабусах навчальних дисциплін доцільно навести деталізацію розподілу балів, що
можуть отримати здобувачі ВО за кожним видом виконаної роботи.

Критерій 6. Людські ресурси
1. ЕГ рекомендовано залучити на постійній основі фахівців зі спеціальності 08.00.02 “Світове господарство і
міжнародні економічні відносини” або 292 “Міжнародні економічні відносини” до викладання фахових дисциплін. 2.
ГЕР підтримує рекомендацію ЕГ щодо доцільності системно проводити методичні семінари з викладацької
майстерності для молодих викладачів. 3. Запровадити практику проведення аудиторних занять на регулярній основі
експертами галузі та роботодавцями. 4. Розробити механізм формування внутрішнього рейтингу викладачів та
прийняття на його основі мотиваційних рішень.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. ГЕР рекомендує ПНУ презентувати Meeting room, запровадження якої ЕГ відзначила як інноваційну практику. 2. ЕГ
рекомендує, крім кураторів з числа НПП, призначити за кожною академічною групою студкуратора з числа
студентського активу для забезпечення соціально-психологічної та консультативної підтримки першокурсників.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. ЕГ та ГЕР рекомендують ПНУ налагодити процедуру і механізм регулярного проведення внутрішніх аудитів та
коригувальних заходів з метою своєчасного реагування на недоліки, що виникають в ОП. 2. ЕГ рекомендує (ГЕР
підтримує) затверджувати щороку програму проведення внутрішнього аудиту та відповідно готувати загальний звіт
щодо підсумків результатів аудиту. 3. ЕГ рекомендує (ГЕР підтримує) активізувати роботу відділу забезпечення якості
освіти в ПНУ, а саме: розробити, графіки і плани проведення внутрішніх аудитів і коригувальних заходів і сформувати
відповідне нормативне та документальне забезпечення процедури забезпечення якості освіти.

Критерій 9. Прозорість та публічність
1. ГЕР рекомендує оновити загальну інформацію щодо ЗВО на офіційному сайті ПНУ розділи "Про університет",
"Історична довідка" у зв'язку з перейменуванням Житомирського національного агроекономічного університету у
Поліський національний університет, також внести зміни в Положення; НПП кафедри міжнародних економічних
відносин і європейської інтеграції доцільно враховувати нову назву ЗВО при оновлені силабусів на 2021-22 н.р. 2. ЕГ
рекомендовано розміщувати на офіційному сайті ПНУ або інформаційному порталі таблиці пропозицій до ОПП
протягом 1 тижня після закінчення громадського обговорення. 3. ЕГ рекомендує розміщувати проект ОПП на одній
сторінці з усіма регулюючими документами. З точки зору зручності для зацікавлених сторін доцільно розміщувати
проект ОПП на сайті кафедри з іншими ОПП та силабусами.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ПЕТРУШЕНКО Юрій Миколайович
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