
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23534 Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

09.04.2021 р. Справа № 0195/АС-21

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

Ольга Якубчак – головуючий,

Бергілевич Олександра Миколаївна,

Гавриленко Олена Сергіївна,

Деревянченко Євгеній Петрович,

Ковальчук Ірина Іванівна,

Нагорна Людмила Володимирівна,

Рубленко Сергій Васильович,

Яценко Іван Володимирович,

за участі запрошених осіб:

Керівник ЗВО - Скидан Олег Васильович – представник ЗВО,

Гуральська Світлана Василівна – гарант ОП,

Лавріненко Інна Вікторівна – керівник 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 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

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

Цілі ОП в повній мірі відповідають місії та стратегії Поліського національного університету, що дозволяє здійснювати
підготовку висококваліфікованих фахівців за даною ОП, які мають сучасні знання та фахові компетентності у
відповідності до вимог стандарту вищої освіти зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина.

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання за ОП було враховано пропозиції заінтересованих
сторін, зокрема, стейкхолдерів та здобувачів ОП. Пропозиції стейкхолдерів враховуються через їхню участь у
Громадській раді роботодавців. Інтереси здобувачів ОП враховуються через анкетування та студентське
самоврядування, які передають інформацію до проектної групи ОП. До складу проектної групи за ОП входять
викладачі та роботодавці, проте немає жодного студента. На ОП є рецензії, але вони від роботодавців, які входять до
складу проектної групи, і немає жодної рецензіі від академічної спільноти.

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

Цілі та програмні результати навчання за ОП визначаються переважно відповідно до стандарту вищої освіти України
та з урахуванням регіональних особливостей ринку праці. Необхідно зазначити, що під час створення ОП був
врахований досвід інших вітчизняних та іноземних ЗВО. Проте не досить чітко розкрито урахування нових
теннденцій розвитку спеціальності та галузевого контексту під час розробки ОП.

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

Результати навчання, зазначені в ОП, в більшій мірі відповідають визначеним стандартом вищої освіти України зі
спеціальності 211 Ветеринарна медицина, також додатково у ОП зазначений програмний результат навчання ПРН 22.
«Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні нових проблем та викликів у галузі», який
запропонований стейкхолдерами та відповідає вимогам міжнародних стандартів для ветеринарної освіти у частині
компетентностей із комунікацій .

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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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)

Загальний обсяг ОП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня
вищої освіти та стандарту вищої освіти та становить для вступників на основі повної загальної середньої освіти – 360
кредитів ЄКТС, а на основі ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 300 кредитів ЄКТС.

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

Зміст ОП має певну структуру, освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну
взаємопов’язану систему , але не усі ОК відображені в матрицях відповідної та не дають можливість зрозуміти їх роль
у досягненні програмних результатів навчання. Не зрозумілий вклад практичної підготовки та кваліфікаційної
роботи в набутті здобувачами програмних результатів навчання. Проте в робочих програмах з практики та
методичних рекомендаціях до написання кваліфікаційної роботи цей вклад зазначений. Пропозиція - зазначити їх в
матриці в ОП. За стандартом необхідно, щоб 75% обсягу освітньої програми відводилося для забезпечення загальних
та спеціальних (фахових) компетентностей, але у відповідній матриці цього не зовсім дотримано. Пропонується
уточнити матрицю відповідності на відповідність стандарту та забепечити 75% обсягу освітньої програми на загальні
та спеціальні (фахові) компетентності. У навчальних планах здобувачів з різними термінами навчання наявні певні
розбіжності щодо переліку обов'язкових дисциплін. Ще одним недоліком є недостатнє врахування під час перегляду
ОПП результатів працевлаштування випускників за фахом.

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

Аналіз ОП дозволяє констатувати, що її зміст за обов’язковими ОК та циклом практичної підготовки відповідає
предметній області спеціальності 211 Ветеринарна медицина для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу в Поліському національному університеті, а їх частка за ОП становить 25-26,7% (залежно від термінів
навчання), що відповідає вимогам ЗУ Про вищу освіту. Перелік вибіркових дисциплін є достатнім - 77 ВК, з яких 20
ВК мають обрати здобувачі. Каталоги ВК з описами розташовано в Moodle, які доступні лише для студентів і
викладачів ЗВО. Здобувачі за ОП роблять вибір із запропонованого переліку для спеціальності, а також можуть
обрати дисципліни з каталогів інших спеціальностей. Тематику курсових робіт та тему кваліфікаційної роботи
здобувачі оберають із запропонованих їм тем, проте також здобувач за ОП має право самостійно запропонувати тему
кваліфікаційної роботи. Здобувачі за ОП можуть самостійно обирати місце проходження практики за умови
укладання договору між ЗВО та підприємством або із переліку баз практик, запропонованих деканатом.

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

Практична підготовка здобувачів за ОП забезпечується навчальними (15 кредитів), виробничою (10 кредитів) та
переддипломною (11 кредитів) практиками. Зміст практик представлено у робочих програмах та методичних
рекомендаціях, які оприлюднено на сайті університету. У цих документах наведено перелік загальних та фахових
компетентностей, які студенти отримують під час проходження практики, проте цієї інформації немає в матрицях
відповідності ОК та ПП до ПРН, СК та ФК в самій освітній програмі. Відсутня переддипломна практика для здобувачів
з термінами навчання 1р.10 м. і 4р.10 м. (за ОП 2020 р.н.).

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

Під час навчання за ОП здобувачі отримують такі softskills, які сприяють розвитку міжособистних зв’язків,
формуванню управлінських навичок, здатності до переконань, лідерські навички, вирішення проблемних ситуацій
професійного походження та швидкої адаптації до змін; вміння обробляти дані, здійснювати пошук необхідної
інформації та аналізувати її з використанням сучасних інформаційних технологій.

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

Професійний стандарт відсутній
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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

Згідно аналізу навчальних планів за ОП частка аудиторних занять становить 35%, самостійної роботи – 65% від
загального обсягу годин, відведених на вивчення обов'язкових і вибіркових навчальних дисциплін, проте перегляд та
коригування годин аудиторних занять і самостійної роботи відбувається щорічно. Тижневе навантаження здобувачів
за ОП (на базі повної середньої освіти) становить: 1 курс – 28 годин, 2 курс – 26 годин, 3 курс – 24 години, 4-5 курси –
22 години.

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 ОП є випадки підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою. Здобувач, який бажає вчитись за дуальною
освітою, вибирає місце для цього відповідно до власних професійних інтересів. Надалі укладається договір між ним,
ЗВО та підприємством, розробляється програма та індивідуальний графік навчального процесу. Всі підтрерджуючі
документи наявні. Проте приклади, які надав ЗВО не відносяться до дуальної форми освіти, а ближче до
індивідуальної форми навчання. Необхідно ретельно здійснити підготовку до дуальної форми освіти з урахуванням
особливостей і законодавчих вимог до підготовки лікаря ветеринарної медицини.

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

Правила прийому на навчання за ОПє чіткими, зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та знаходяться у
відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО.

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

Правила прийому на ОП її враховують, проте у програмах фахових вступних випробувань не наведено критерії та
порядок оцінювання вступників, а питання сформульовано досить широко тому потребують деталізації.

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

За ОП є приклади зарахування студентів з інших ЗВО та визнання їх результатів навчання. Результати, отримані під
час навчання в інших закладах освіти, регулюються рядом документів ЗВО та здійснюється на основі Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи.

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

В ЗВО діє «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті», яке
розміщене на сайті університету та доступне для учасників освітнього процесу. За ОП випадків визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті не виявлено.

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

Форми та методи навчання і викладання цілком відповідають програмним цілям ОП та сприяють досягненню
заявлених у ОП програмних результатів навчання (викладені у відповідній Таблиці до самозвіту) відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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)

Учасники освітнього процесу своєчасно та без перешкод можуть ознайомитися з інформацією про компоненти ОП,
силабуси дисциплін, робочі програми практик, методичними рекомендаціями щодо написання курсових та випускної
кваліфікаційної роботи на сайті факультету та на платформі MOODLE.

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

Поєднання дослідницької та освітньої діяльності добре простежується під час аналізу ОП, в першу чергу, через
широкий доступ до лабораторій а також через методичну підтримку студента у рамках діяльності наукових гуртків
кафедр. Позитивним є те, що дослідницька робота студентів в гуртках відбувається не лише з урахуванням наукових
тематик відповідної кафедри, але і самі здобувачі можуть запропонувати наукову тематику, цікаву для них.

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

Педагогічні та науково-педагогічні працівнки, які задіяні в ОП, систематично перед початком навчального року
оновлюють інформацію в силабусах/робочих програмах ОК щодо сучасної наукової проблематики, потім дані
документи розглядаються і затверджуються на засіданнях відповідних кафедр та на навчально-методичної комісії
факультету. Освітня програма має історію вдосконалення з 2016 року, в цей час удосконалювався зміст та перелік
обов’язкових і вибіркових дисциплін.

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

В ЗВО існує «Стратегія інтернаціоналізації», проте за ОП цей процес є недостатнім. Не високою є участь студентів і
викладачів у міжнародних програмах академічної мобільності, конкурсах і проектах, а також не має практики
залучення іноземних викладачів до проведення занять здобувачам за ОП.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Порядок здійснення контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів за ОП регламентовано Положенням про
організацію освітнього процесу у ЗВО. Форми контрольних заходів із освітніх компонентів наведено у освітньо-
професійній програмі та навчальних планах. Вони є чіткими, зрозумілими та дають можливість встановити
досягнення здобувачем результатів навчання за ОП, а також оприлюднюються заздалегідь.

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

За спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» передбачено атестацію здобувачів у формі ЄДКІ та публічного захисту
кваліфікаційної роботи. Проте в українських ЗВО наразі ЄДКІ не проводився, а цьогоріч МОН України ініціює його
запровадження у статусі пілотного проєкту. Тому донині формою атестації для здобувачів за ОПП була
кваліфікаційна робота.

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
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результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Порядок здійснення контрольних заходів регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу в ЗВО, а
форми та система оцінювання різних видів контролю знань під час семестру описані в силабусах дисциплін. 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. Оскарження результатів контрольних заходів здобувачами ОП не виявлено.

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

У ЗВО процедури дотримання академічної доброчесності урегульовані рядом документів та діє комісія з питань етики
та академічної доброчесності. Для перевірки кваліфікаційних робіт використовуються технічні засоби Unicheck,
StrikePlagiarism, які запроваджені в бібліотеці ЗВО. В ЗВО проводяться заходи щодо популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Проте не зрозумілою є перевірка інших робіт, в тому числі письмових
(звітів з виробничої практики, курсові роботи), які перевіряються викладачами–керівниками та у відповідних
комісіях. Також не зовсім зрозуміло, чи існують за ОП відповідні інструменти протидії порушенням академічної
доброчесності у випадках її виявлення (як то, повернення роботи, що містить плагіат та її перероблення, зниження
оцінок за роботи, що містять плагіат, роз'яснювальна робота).

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

Професійна кваліфікація викладачів, що задіяні у реалізації ОП дозволяє досягти цілей та програмних результатів
навчання.

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

Процедура конкурсного добору викладачів в ЗВО регламентована «Порядком проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському
національному університеті» , а його положення відповідають вимогам чинного законодавства та є зрозумілими і
доступними.

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

На базі ЗВО діє Громадська рада роботодавців, з її допомогою роботодавці не лише мають змогу висловлювати свої
побажання та пропозиції щодо удосконалення ОП, а також активно залучатися до освітнього процесу.

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

ЗВО надає конкретні приклади залучення работодавців до проведення окремих аудиторних занять на ОП (лекції,
лабораторні роботи) та доводить їх уасть у підсумковій атестації здобувачів освіти.

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

Відповідно до отриманих експертами даних підвищення кваліфікації пройшов весь викладацький склад на території
України і лише деякі викладачі пройшли його за кордоном. Недоліком є те, що більшість викладачів ОП не мають
досвіду академічної мобільності у закордонних ЗВО, спільних наукових проєктів, грантів.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

В ЗВО є дієва система заохочень викладачів до підвищення викладацької майстерності та професіоналізму. Проте
оновним недоліком є відсутність формалізованої системи рейтингового оцінювання професійної діяльності
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викладачів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

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.

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

Викладачі та здобувачі мають безперешкодний та безоплатний доступ до різних інфраструктур (бібліотека,
гуртожитки, навчальні корпуси, клініка ветеринарної медицини, навчально-наукові клініко-діагностичні
лабораторії), а також мають доступ до інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової
діяльності за ОП. .

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

В цілому, освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів , що навчаються за ОП, проте недоліком є
певні недопрацювання в системі біобезпеки у навчальній клініці щодо ризику сказу.

7.4 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
забезпечуютьдеканат, зокрема, декан, його заступники та працівники деканату, які здійснюють інформаційно-
довідкове обслуговування, готують довідки, проєкти наказів та розпорядження, звіти, екзаменаційні відомості,
графіки роботи. Основна інформація зазначена на сайті ЗВО та факультету.

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

За ОП навчаються студенти з особливими потребами, в ЗВО діє нармативна база, яка регламентує технічні та етичні
аспекти забезпечення можливості осіб з особливими потребами (зокрема маломобільних ) отримувати освіту в
університеті. Проте потрібно поліпшувати умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Важливим і
необхідним є інженерно облаштовані пандуси для пересування маломобільних осіб, проте відсутня окрема санітарна
кімната, в якій є потреба вказаних осіб.

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

У разі виникнення конфліктних ситуацій або випадків дискримінації, корупції тощо студенти можуть звертатися
безпосередньо до представників адміністрації або письмово - через скриньку довіри. Заяв і скарг щодо конфліктних
ситуацій впродовж періоду реалізації ОП зареєстровано не було.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

Координацію роботи щодо розробки ОП та здійснення її моніторингу та періодичного перегляду здійснюють проєктні
групи у відповідності з Положенням про групи забезпечення спеціальностей та проєктні групи освітніх програм. 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.

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

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу
періодичного перегляду ОП, беруть участь у засіданнях Вчених рад університету, факультету, випускової кафедри.
Проте у складі проектної групи немає представників з числа здобувачів вищої освіти ОП.

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

Роботодавці, які входять до Громадської ради роботодавців, мають змогу і висловлюють свої пропозиції щодо змін до
ОП.

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

У ЗВО існує «Асоціація випускників», при цьому члени проєктної групи та адміністрація факультету поки що не
мають системного підходу до проведення збору інформації про працевлаштування випускників та кількість таких, що
впродовж 3-х років після закінчення працюють за фахом.

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

В ЗВО система забезпечення якості реалізується завдяки «Положенню про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти у ЖНАЕ", також інсує навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, основним завданням якого
є створення умов забезпечення функціонування внутрішньої якості освітньої діяльності.

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

Дана ОП акредитується вперше.

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

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 : гарант ОП, проєктна група ОП, науково-педагогічні працівники кафедри, куратори академічних груп.

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

Усі права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються положеннями, які розміщені на сайті 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
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пропозиції заінтересованих сторін

На офіційному веб-сайті розміщено проєкт ОПП Ветеринарна медицина з метою отримання зауважень і пропозицій
стейкхолдерів та інших заінтересованих сторін.

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

На офіційному сайті ЗВО 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 року набору) оприлюднені на сайті факультету та є доступними для ознайомлення усім
зацікавленим учасникам освітнього процесу. Робочі програми (силабуси), Університетські каталоги з описами
вибіркових дисциплін для здобувачів попередніх років набору з різними термінами навчання - розміщені в Moodle.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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
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Цілі ОП представлені і в цілому відповідають цілям навчання зазначеним у стандарті вищої освіти України зі
спеціальності «Ветеринарна медицина» та корелюють з місією та стратегією ЗВО. Одним із недоліків є те, що до
складу робочої проєктної групи з розробки ОП не залучено студентів, а лише - викладачі та роботодавці. Крім того,
процес врахування пропозицій здобувачів є складним - через анкетування та передачу інформації до студентського
органу самоврядування і лише згодом до - робочої групи. З метою ефективного впливу здобувачів ОП на її
вдосконалення та швидкого врахування їх пропозицій, включити до робочої групи з ОП 2 студентів. Потрібно також
врахувати, що рецензії на освітню програму надані роботодавцями, які залучені до її розробки. Необхідно до процесу
рецензування долучати представників ЗВО, де є така спеціальність та роботодавців, які не залучені до розробки ОП.
Крім того, є необхідність під час перегляду ОП врахувати тенденції розвитку спеціальності та галузевого контексту.
Недоліки не є суттєвими і можуть бути усунені. Загалом критерій відповідає рівню В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Переглянути вклад практичної підготовки (навчальні практики, виробнича практика та переддипломна практика;
усього 19 практик, 36 кредитів), кваліфікаційної роботи в набуття здобувачами програмних результатів навчання та
внести відповідні дані до матриць відповідності забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) певними
компонентам ОП, адже вони зазначені в робочих програмах з практики та в методичних рекомендаціях до написання
кваліфікаційної роботи. Крім того, врахувати стандарт вищої освіти України зі спеціальності 211 «Ветеринарна
медицина» (Наказ МОЗ України № 558 від 24.04.19р), де зазначено, що «єдиний державний кваліфікаційний іспит
має перевіряти досягнення результатів навчання, визначених цим стандартом та освітньою програмою», і також на
майбутне (коли буде впроваджено ЄДКІ) відобразити це в матрицях відповідності ЗК, СК та ПРН. Необхідно
врахувати, щоб 75% обсягу освітньої програми відводилося для забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей, визначених стандартом, і врахувати це у відповідній матриці. За стандартом магістр зі
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» також може працювати як молодший науковий співробітник
(ветеринарна медицина) (2223.1), науковий співробітник (ветеринарна медицина) (2223.1) та викладач закладу вищої
освіти (2310.2), проте в ОП цього не зазначено. У навчальних планах здобувачів з різними термінами навчання наявні
певні розбіжності щодо переліку обов'язкових дисциплін, у подальшому більш уважно розробляти навчальні плани
для здобувачів ОП з різними термінами навчання; переглянути і скоригувати зміст подібних освітніх компонентів.
Добавити пререддипломну практику для здобувачів з різними термінами навчання. Загальна пропозиція
переглянути ОП щодо відповідності до стандарту у плані РН та ОК, які їх забезпечують, згідно матриць відповідності.
Ще одним певним недоліком є недостатнє врахування під час перегляду ОП результатів працевлаштування
випускників за фахом.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Правила прийому на ОП є чіткими та зрозумілими, вони оприлюднені на сайті ЗВО, не містять дискримінаційних
положень. Програма в цілому відповідає вимогам Критерію 3, але наявні окремі несуттєві недоліки, які зазначені
експертами. Рекомендації: деталізувати питання вступних іспитів та доповнити програми критеріями та порядком
оцінювання. Запровадити практику визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів
за ОП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Недоліками ОП є низький рівень інтернаціоналізації освітнього процесу та недостатня академічна мобільність
студентів та викладачів. Студенти їдуть на стажування за кордон у якості практикантів на фермах, проте краще було б
за ОП впровадити програми обміну в рамках академічної мобільності, зокрема, навчання у закордонному ЗВО
студентів із зарахуванням відповідної кількості кредитів по поверненню, читання лекцій та практичних занять
викладачами у закордонних ЗВО, участь у наукових грантах, стажування студентів або викладачів за індивідуальними
програмами. Запровадити практику запрошення лекторів із закордонних ЗВО за ОП.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Необхідно переглянути робочі програми навчальних дисциплін та усунути неточності в розділах: «Форми поточного
та підсумкового контролю» та «Критерії оцінювання результатів навчання». Не зрозумілою є перевірка певних робіт
здобувачів за ОП (звітів із виробничої практики, курсові роботи), які перевіряються викладачами–керівниками та у
відповідних комісіях. Рекомендацією є: оновнити репозитарій бібліотеки ЗВО звітами, курсовими роботами та
кваліфікаційними роботами з метою перевірки нових робіт студентів на дотримання вимог академічної
доброчесності. Також запровадити інструменти протидії порушенням академічної доброчесності у випадках її
виявлення (як то, повернення роботи, що містить плагіат та її перероблення, зниження оцінок за роботи, що містять
плагіат, роз'яснювальна робота тощо). Недоліки не є суттєвими і можуть бути легко усунені. Загалом відповідає
критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси
Загалом відповідає критерію 6. Викладачам ОП необхідно активніше здобувати досвід академічної мобільності у
закордонних ЗВО, здобувати гранти щодо спільних наукових проектів тощо. Крім того, в ЗВО необхідно запровадити
формалізовану систему рейтингового оцінювання професійної діяльності викладачів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
В цілому відповідає критерію. Рекомендація: вдосконалити умови для забезпечення можливостей навчання в
університеті осіб з особливими освітніми потребами.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
В цілому відповідає критерію, проте недостатнім є врахування під час перегляду ОП результатів працевлаштування
випускників за фахом.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Відповідає критерію. На сайті ЗВО є ОПП 2020 року, а ОПП за інші роки та повний каталог вибіркових дисциплін
розміщений на платформі Moodle, до якого мають доступ лише здобувачі і викладачі, а не роботодавці та інші
стейкхолдери. Тому не можна оцінити розвиток ОПП. Рекомендація: на сайті ЗВО необхідно розміщувати ОПП та
робочі програми дисциплін для вільного доступу усіх учасників освітнього процесу та інших заінтересованих сторін з
метою їх постійного поліпшення.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Заява Соколюка В.М. про
самовідвід у розгляді справи.pdf

OMopxnv0EHJIuDtvnid0zGmyFc3Pl6RMuagVRHxy
q+o=

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЯКУБЧАК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
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