
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 8718 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

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 8718

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 071 Облік і оподаткування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Слободяник Юлія Борисівна, Козак Анастасія Романівна,
Лопатовський Віктор Григорович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 24.03.2021 р. – 26.03.2021 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/2021/03/%D0%97%D0%B2
%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0
%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20(1)%20%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%9
6%D0%BA.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%9B%D1%96
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0
%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%9
F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%
B2%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%933.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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Під час роботи ЕГ відбулися всі онлайн-зустрічі, заплановані у програмі онлайн-візиту, у ході яких доповнено факти
відомостей самооцінювання за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого
(бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та дані, наведені у відкритому доступі на сайті
Поліського національного університету (далі – ПНУ). Представлені у відомостях самооцінювання посилання на
документи, а також аналіз за результатами відеоконференцій, проведених згідно з програмою онлайн-візиту,
наданих документів на додаткові запити ЕГ дозволяють зробити висновок, що підготовка фахівців в ПНУ за цією
освітньою програмою здійснюється на рівні, який відповідає вимогам стандарту і очікуванням стейкґолдерів. ОП
«Облік і оподаткування» розроблена відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої
освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Освітній процес за ОП
забезпечує отримання здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» універсальних компетентностей у сфері обліку,
контролю та оподаткування, що дозволяє на практиці застосувати сучасні методи і технології обліку та
оподаткування, ефективно працювати бухгалтерами як і у корпоративному секторі, у сфері АПК, фіскальних
органах, органах місцевого самоврядування, забезпечуючи оптимізацію організації обліку, оподаткування та
контролю діяльності у цих організаціях. У процесі реалізації ОП поєднуються навчання та наукові дослідження, що
підтверджується наявністю публікацій у здобувачів, їх участю в науково-практичних конференціях, конкурсах НДР.
Освітньо-професійна програма сприяє розвитку креативності, лідерських здібностей та комунікаційних навичок
здобувачів. Водночас у ПНУ наявні певні проблеми із розбудовою внутрішньої системи якості вищої освіти,
процедурою вибірковості навчальних дисциплін, реалізацією дуальної форми навчання та структуруванням
інформації щодо освітнього процесу на оновленому корпоративному сайті.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильними сторонами освітньо-професійної програми є: 1. Наявність Ради стейкхолдерів при кафедрі, яка за
результатами засідань надає кваліфіковані пропозиції щодо удосконалення ОП. 2. Започаткування підготовки
здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання. 3. Наявність на ОП визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті. 4. Періодичне оновлення ОК, започаткування політики розробки силабусів
обов’язкових ОК, спрямоване на своєчасне ознайомлення здобувачів з їх змістом. 5. Професійна практика
викладачів (у т.ч. за рахунок консультування діючих бухгалтерів у створених центрах при кафедрі), її користь для
освітнього процесу. 6. Наукова активність здобувачів ОП, зокрема здобутки на конкурсах студентських НДР;
публікаційна активність. 7. Високий професійний рівень НПП, що забезпечують реалізацію ОП, та кореляція
професійної активності викладачів із освітніми компонентами. 8. Стимулювання наукової діяльності викладачів (за
наукові публікації у наукометричних базах Scopus, Web of Science, керівництво студентськими НДР, що зайняли
призові місця на конкурсах). 9. Доступ для осіб з особливими потребами (наявність пандусів до навчальних
приміщень, спеціально облаштованих туалетів, ліфтів). 10. Оновлення матеріально-технічної бази кафедри
(здійснення ремонтів у аудиторіях, оновлення меблів). 11. Створення та діяльність психологічного хабу. 12. Значний
перелік періодичних видань, пов’язаних із ОП. 13. Надання безоплатної можливості для проведення здобувачами
наукових досліджень та публікації їх результатів у студентських збірниках ПНУ. 14. Створення бази випускників
випускової кафедри.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

До слабких сторін ОП належить: 1. Наявність елементів блоковості вибіркових дисциплін. 2. Неповна узгодженість
НП, ІНП здобувача та внутрішніх нормативних документів щодо здобуття дуальної освіти. 3. Недостатність
інформації в силабусах про перезарахування результатів навчання, отриманих в результаті неформальної освіти. 4.
Відсутність участі здобувачів ОП у програмах академічної мобільності. 5. Відсутність на ОП практики використання
програм перевірки на плагіат, що використовуються у ПНУ за договорами (Plagiarizm та Unicheck), для перевірки
курсових робіт. 6. Недостатнє наповнення нового сайту ПНУ інформацією щодо структурних підрозділів та їх
роботи. 7. Недостатня ефективність обробки звернень, що надходять на електронну скриньку довіри університету. 8.
Незначна залученість студентського самоврядування та студентів до процедур внутрішнього забезпечення якості
освіти. Обмеження участі у обговоренні ОП переважно представниками Ради стейкхолдерів. 9. Наявність
різнобачень у положеннях щодо перевірки на плагіат, відсутність встановлених термінів обговорення
оприлюднених на сайті ЗВО проєктів ОП. ЕГ рекомендує: 1. Продовжити удосконалення механізму обрання
вибіркових дисциплін (відхід від формування груп (блоків) вибіркових дисциплін) з закріпленням у НП лише
кредитів на їх вивчення. 2. Формалізувати процедури оцінювання та зарахування результатів дуальної освіти в
освітньому процесі. Передбачити поєднання навчальних та практичних складових у НП студентів, що здобувають

Сторінка 3



дуальну освіту. 3. Зазначити у силабусах інформацію про можливості перезарахування результатів неформальної
освіти. 4. Впровадити програми академічної мобільності, посилити просвітницьку роботу щодо таких можливостей;
залучити до них здобувачів ОП. 5. Розширити можливості щодо діджиталізації системи організації та контролю
освітнього процесу (введення електронних журналів). 6. Забезпечити безкоштовне застосування систем
антиплагіату (в рамках укладених договорів) для перевірки унікальності курсових робіт. 7. Запровадити політику
підтримання нульової толерантності до порушення академічної доброчесності. 8. Розглянути можливість закупівлі
вітчизняного ліцензованого програмного забезпечення, яке відповідає предметній області ОП. 9. Оновити
інформацію про відділи та органи студентського самоврядування на сайті ПНУ, додати електронні контакти для
зв’язку. 10. Вдосконалити обробку звернень, що надходять на електронну скриньку довіри (можливо за рахунок
перепідпорядкування її ННЦ якості освіти). 11. Активізувати залучення усіх груп стейкґолдерів (випускників,
роботодавців, студентського самоврядування тощо) до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти у т.ч.
шляхом розміщення онлайн-анкет для різних груп стейкґолдерів у соціальних мережах кафедри. 12. Удосконалити
підхід щодо оприлюднення проєктів ОП у ЗВО шляхом публікації встановлених термінів їх обговорення та звітів, які
дозволять проаналізувати врахування/неврахування отриманих рекомендацій у ході цього процесу.

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 (далі – ОП) сфокусована на підготовці універсальних практично спрямованих
висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці в сфері обліку, оподаткування, контролю та
аналізу, що відповідає місії ПНУ у частині «готувати професійну еліту», зазначеній у Стратегії ЗВО на 2021-2025
роки (https://cutt.ly/Qx9T4tA). Мета та цілі ОП корелюють із метою освітньої діяльності, окресленою у пп. 2.2
Статуту ПНУ щодо гарантування здобуття особами вищої освіти як «сукупності систематизованих знань, умінь,
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,
інших компетентностей у відповідній галузі знань» (https://cutt.ly/0x9Yivc), що підтверджено на зустрічі із
керівництвом ЗВО. Вдале компонування освітніх компонентів у ОП, їх сучасне змістовне наповнення та оптимальні
обсяги, дозволяють підготувати фахівців високого рівня, які здатні здійснювати не лише діяльність у сфері обліку і
оподаткування, але і адаптуватись до суміжних напрямів професійної діяльності. Необхідність акцентування уваги
на підготовці універсальних фахівців у цій сфері підтвердили на зустрічах з ЕГ представники роботодавців та
випускників ОП.

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

Цілі ОП враховують потреби та пропозиції основних груп стейкґолдерів: здобувачів, роботодавців, академічної
спільноти. При випусковій кафедрі у 2019 році утворена Рада стейкхолдерів освітніх програм кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту згідно із затвердженим Положенням (https://cutt.ly/Vx9Ykam). Під
час зустрічей із гарантом, здобувачами, представниками роботодавців підтверджено участь у раді представників від
роботодавців, здобувачів, науково-педагогічних працівників кафедри. На періодичних засіданнях Ради
стейкхолдерів відбувалися обговорення освітніх програм кафедри, у т.ч. ОП, що проходить експертизу, та
надавалися пропозиції щодо удосконалення її цілей та програмних результатів, що підтверджено витягами із
протоколів засідань Ради стейкхолдерів, отриманими на запит ЕГ. Зокрема у протоколі № 3 засідання Ради
стейкхолдерів від 20.03.2020 міститься рекомендація додавання додаткової компетентності до ОП «щодо здатності
студентами формувати інформацію про об’єкти оподаткування та здійснювати розрахунки податкових платежів з
метою відображення їх у обліку та податковій звітності» (надання цієї рекомендації підтверджено під час зустрічі ЕГ
із представниками роботодавців Корнійчук Аллою Михайлівною, головним державним інспектором сектору
пресслужби, адміністрування субсайту та комунікацій з громадськістю ГУ ДПС у Житомирській області). У протоколі
№ 4 засідання Ради стейкхолдерів від 27.08.2020 наявна рекомендація щодо «універсалізації (розширення) змісту
окремих програм навчальних дисциплін можливістю одержання студентами за ними широких компетентностей та
результатів навчання з обліку, аналізу, аудиту і оподаткування». Для здобувачів вищої освіти, роботодавців, батьків
та випускників з метою покращення освітнього процесу кафедрою започатковані онлайн-опитування (із
застосуванням гугл-форм) (https://cutt.ly/wx9UKFn). Проведені зустрічі зі здобувачами, представниками
роботодавців дозволили підтвердити врахування основних пропозицій при визначенні програмних результатів ОП,

Сторінка 4



що документально підтверджується витягами з протоколів засідань кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування
та аудиту № 10 від 24.04.2020 та № 2 від 28.08.2020, отриманими на запит ЕГ. Разом з тим до удосконалення ОП
залучено доволі обмежене коло роботодавців, як правило, лише ті, що входять до складу Ради, тривалий час
співпрацюють з викладачами випускової кафедри. Було б доцільним розміщувати анкету-опитування для
роботодавців не лише на сайті кафедри, але й у соціальних мережах, що буде сприяти розширенню кола залучених
до обговорення компонентів ОП роботодавців та випускників.

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.

Тенденції розвитку спеціальності, ринку праці враховані у формуванні цілей та програмних результатів навчання,
зокрема, на це орієнтовані ПРН 02-08, 10-12, 18, 21 ОП. Ці програмні результати спрямовані на оволодіння
професійними навичками, які необхідні для випускників цієї ОП та відповідають вимогам роботодавців. ОП
враховує тенденції розвитку підприємницького сектору у Житомирській області, де переважає питома вага суб’єктів
малого та середнього бізнесу, що підтверджено під час участі із представниками роботодавців. Варто зазначити, що
при формуванні та оновленні ОП вивчається досвід подібних освітніх програм зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» провідних ЗВО України (зокрема, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; ХНЕУ ім. Семена Кузнеця; ДУ
«Житомирська політехніка»; НА статистики, обліку та аудиту) та закордонних ЗВО (Варшавський університет;
Академія фінансів та бізнесу Vistula, Варшава; Вроцлавський економічний університет; Варшавський економічний
університет (Польща)). В результаті опрацювання зазначеного досвіду були удосконалені ОК, які забезпечують
набуття професійних компетентностей; внесені до переліку вибіркових дисциплін ОК, пов’язаних із
діджиталізацією; введені до ОП дисципліни фахового спрямування, розпочинаючи з першого року навчання
(«Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях», «Бухгалтерський
облік господарської діяльності»); введено комплексну дисципліну «Право в управлінні підприємством». Такі
заходи, на думку ЕГ, дозволили синтезувати підходи різних ЗВО у ОП, що проходить експертизу, в напрямку
оптимізації підготовки універсального фахівця із обліку, оподаткування, аудиту та аналізу. Певні перестороги у ЕГ
викликає наявність курсової роботи у першому семестрі навчання здобувачів ОП за фаховою ОК «Організаційні
основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях». Але спілкування із викладачами та
здобувачами не виявило нарікань щодо труднощів при написанні цієї курсової роботи. Разом із тим тематика цієї
курсової роботи спрямована на аналіз та врахування галузевих особливостей, які впливають на організацію обліку у
суб’єктів господарювання.

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.

Цілі ОП та ПРН ОП «Облік і оподаткування» визначені з урахуванням чинного Стандарту ВО за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» для бакалаврського рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України № 1260 від
19.11.2018. При перегляді ОП у 2020 році за пропозицією Ради стейкхолдерів кафедри до неї було включено
додаткову спеціальну компетентність (СК12 Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та
здійснювати розрахунки податкових платежів з метою відображення їх в обліку і податковій звітності). Набір
обов’язкових освітніх компонентів ОП забезпечує набуття передбачених Стандартом вищої освіти компетентностей
та результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Наявність Ради стейкхолдерів при кафедрі, яка за результатами засідань надає кваліфіковані пропозиції щодо
удосконалення ОП.

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

Слабкою стороною ОП є: обмеження участі у обговоренні ОП переважно представниками Ради стейкхолдерів.
Рекомендації: розширити коло стейкґолдерів, що беруть участь у обговоренні проєктів ОП, у т.ч. шляхом
розміщення онлайн-анкет для різних груп стейкґолдерів у соціальних мережах кафедри.
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Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ЕГ встановлено, що ОП «Облік і оподаткування» має значний рівень узгодженості з якісними характеристиками за
усіма підкритеріями у розрізі Критерію 1. Проектування та цілі освітньої програми відповідають зовнішнім (на рівні
МОНУ та Національного агентства) та внутрішнім (на рівні ЗВО) нормативно-правовим документам, які регулюють
цей процес. Аналіз аналогічних ОП у вітчизняних та закордонних ЗВО, урахування пропозицій, висловлених
основними групами стейкґолдерів (у т.ч. від представників створеної при випусковій кафедрі Ради стейкхолдерів), та
тенденції розвитку спеціальності дозволили внести необхідні зміни при останньому перегляді ОП у 2020 році. В
процесі аналізу визначено, що конкурентоспроможність ОП на ринку освітніх послуг забезпечує її особливість на
підготовку універсальних та практично спрямованих фахівців. Разом із тим ЕГ пропонує розширити коло зовнішніх
стейкґолдерів, що позитивно вплине у майбутньому на удосконалення ОП. Враховуючи аналіз фактів, сильних та
слабких сторін цього критерію, ЕГ вважає, що ОП та освітня діяльність за нею відповідають Критерію 1 за рівнем В,
з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС і відповідає вимогам ч. 4 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»
та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (наказ
МОН України від 19.11.2018 р. № 1260). В ОП 60 кредитів ЄКТС відведено вибірковим компонентам, що становить
25% загального обсягу ОП та відповідає вимогам щодо обсягу освітніх компонент за вибором здобувачів вищої
освіти.

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.

Дослідження структури та змісту ОП підтверджує структурованість та збалансованість ОП за складовими.
Структурно-логічна схема послідовності вивчення освітніх компонент, відображена у таблиці 2.2 ОП, на думку ЕГ, в
цілому забезпечує досягнення програмних результатів навчання та отримання ЗК та СК, передбачених відповідним
Стандартом вищої освіти та ОП. За результатами аналізу змісту ОП ЕГ відмічає, що обов’язкові ОК у сукупності
призводять до досягнення всіх програмних результатів навчання. Разом з тим вивчення змісту силабусів дисциплін
(http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses) дозволяє стверджувати, що досягнення
СК07. «Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості» не забезпечується в ОК15
«Фінансовий облік» (відповідна тема чи питання у силабусі відсутні). Водночас досягнення СК07 забезпечується в
ОК14 «Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях» (Тема 3.
Працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування» та змістовий модуль V. Технологічні
процеси бізнесу як об’єкти бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту), ОК16 «Управлінський облік»
(змістовий Модуль ІV. Формування інформаційних ресурсів т а внутрішній аудит для прийняття управлінських
рішень за центрами відповідальності та в системі рахунків бухгалтерського обліку), ОК18 «Звітність підприємства»
(Тема 14. Таксономія, аудит, подання та оприлюднення показників звітності підприємств), ОК21 «Облік і звітність у
фінансово-кредитних установах» та ОК22 «Облік і звітність в державному секторі» (Тема 14. Контроль бюджетних
програм в бюджетних установах). Додаткова СК12 «Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та
здійснювати розрахунки податкових платежів з метою відображення їх в обліку і податковій звітності», що була
внесена при зміні ОП в 2020 році, забезпечує ПР01, 03, 05-15, 17, 20, 21. Відповідне відображення в ОП має і
гуманітарна складова. Так, ПР16. «Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування
ділових паперів і спілкування у професійній діяльності» забезпечується ОК03 «Українська мова за професійним
спрямуванням» (4 кредити ЄКТС) та ОК04 «Ділова іноземна мова» (16 кредитів ЄКТС). Навчальний план відповідає
опису та структурно-логічній схемі ОП.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Зміст ОП повністю відповідає предметній області, що визначена у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Обов’язкові та вибіркові освітні
компоненти корелюють з предметною областю спеціальності, охоплюють теоретичний зміст предметної області та
забезпечують універсальність ОП. Зміст ОП відповідає методам, методикам і технологіям, якими має оволодіти
здобувач вищої освіти для застосування на практиці. Результати опитування учасників фокус-груп підтвердили, що
гарант ОП та науково-педагогічні працівники орієнтуються у сучасних тенденціях розвитку сфери обліку, аудиту та
оподаткування та опрацьовують доцільність внесення відповідних змін до ОП під час її перегляду. Так, при
перегляді ОП у 2020 році за рекомендаціями Ради стейкхолдерів було додано СК12 «Здатність формувати
інформацію про об’єкти оподаткування та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою відображення їх в
обліку і податковій звітності» (протокол №3 від 20.03.2020 засідання Ради стейкхолдерів). За досвідом
Варшавського університету, Академії фінансів та бізнесу Vistula (Варшава), Вроцлавського економічного
університету та Варшавського економічного університету було введено дисципліни фахового спрямування ОК14
«Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях» і ОК13
«Бухгалтерський облік господарської діяльності» з першого року навчання здобувачів вищої освіти.

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

Здобувачі за ОП мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію навчання, що забезпечується
нормами Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/Lf1uH8a) та Положення про вільний вибір
студентами вибіркових навчальних дисциплін (https://cutt.ly/zkMP5qk). ОП та НП передбачають 60 кредитів ЄКТС
(25%) для вивчення дисциплін вільного вибору, що відповідає вимогам п.15 ч. 1 статті 62 Закону України «Про вищу
освіту». До внесення змін до ОПП у 2020 році здобувачі мали змогу обирати навчальні дисципліни за блочним
підходом (вивчення блоку дисциплін за напрямом). ОПП 2020 року передбачає більш гнучкий підхід. Так, за
циклом загальної підготовки студент може обрати у 2, 3, 4 та 8 семестрах вибіркові дисципліни кафедри із переліку з
5 запропонованих дисциплін на відповідний семестр, або будь-яку дисципліну з каталогу університету, що
розміщений у середовищі Moodle (був продемонстрований членам ЕГ керівником ННЦООП Усюк Т.В. під час он-
лайн зустрічі). За циклом професійної підготовки студент може обрати у 5, 6, 7 та 8 семестрах одну з 5
запропонованих кафедрою дисциплін. На сайті випускової кафедри розміщені експлікації програм 35 вибіркових
дисциплін першого (бакалаврського) рівня ВО (https://cutt.ly/HlxqKro). Для вивчення дисципліни формується група
у складі не менше ніж 10 осіб. Водночас під час он-лайн зустрічі студенти наголошували на можливості обрати до
вивчення певні дисципліни (як правило, загальної підготовки), якщо навіть не було сформовано групу з 10 осіб з цієї
ОП. Так, Ковнацька Галина повідомила, що вона хотіла вивчати дисципліну «Польська мова» лише одна з курсу.
Університет відреагував на бажання студентки, її було включено до групи, сформованої зі студентів різних курсів та
спеціальностей. Члени ЕГ констатують достатньо прозорі умови вибору дисциплін здобувачами, що підтверджується
наданими ПНУ на запит ЕГ копіями ІНП здобувачів та заяв, написаних власноруч студентами, які обирали для
вивчення різні вибіркові дисципліни. Під час інтерв’ювання здобувачі підтвердили свою спроможність вільно
обирати дисципліни, доступність інформації про зміст дисциплін та їх перелік на відповідний семестр, а також
зручність пошуку інформації на сайті та супроводу викладачів, які інформують їх про можливості вибору. Разом з
тим ЕГ, поважаючи академічну автономію ПНУ, зазначає доцільність подальшого удосконалення процедури вибору
здобувачами вибіркових дисциплін із закріпленням у НП лише посеместрового розподілу кредитів на їх вивчення.
Наявність у ОП 7 блоків дисциплін, в середині яких дисципліни забезпечують одні й ті самі компетентності та ПРН
(таблиця 3 ОП), на думку ЕГ, дещо звужує можливості формування індивідуальних освітніх траєкторій кожним
здобувачем. Крім того, доцільно переглянути кількість кредитів ЄКТС, що виділяються на вивчення вибіркових
дисциплін, уніфікувавши на інституційному рівні вимоги для забезпечення більш гнучкого включення дисциплін до
НП та забезпечити належний контроль виконання цих правил.

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

Освітня програма «Облік і оподаткування» передбачає практичну підготовку в обсязі 16 кредитів ЄКТС. До блоку
практичної підготовки здобувачів вищої освіти включені навчальні практики протягом всіх 8 семестрів навчання, а
саме: «Організація бізнесу та діловодства» (4 кредити ЄКТС, 1-4 семестри), «Організація первинного обліку на
підприємстві» (2 кредити ЄКТС, 5, 6 семестри), «Організація обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в
комп’ютеризованих системах на підприємстві» (2 кредити ЄКТС, 7, 8 семестри). Також ОП та НП передбачають
проходження виробничих практик: «Практика на виробництві за спеціальністю» (4 кредити ЄКТС, 6 семестр) та
«Практика на виробництві за професійною діяльністю» (4 кредити ЄКТС, 7 семестр). Практична підготовка в ПНУ
регламентована Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про практику здобувачів вищої освіти.pdf). Порядок
проходження практики та оформлення необхідних документів (щоденника практики, звіту) детально описаний у
відповідних силабусах, що розміщені на сайті кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(https://cutt.ly/HlxqKro). Здобувачі вищої освіти та випускники ОП під час інтерв’ювання позитивно оцінили
організацію та зміст практичної підготовки, відмітили корисні навички, що здобуваються під час проходження
різних видів практик. Основними базами практик, що були підтверджені укладеними з ПНУ договорами та
інтерв’юванням студентів, гаранта ОП та роботодавців, є АТ «Житомирський маслозавод», ПрАТ «Ліктрави», ТОВ
«Юніком-Пром», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Малинське лісове господарство», ТОВ «АБК

Сторінка 7



Сервіс», СТОВ «Племзавод Коростишівський», ПрАТ «Страхова група «ТАС» тощо. На он-лайн зустрічі роботодавці
підтвердили свою зацікавленість у проходженні здобувачами вищої освіти практики на їх підприємствах, а також
наголосили на високій теоретичній підготовці студентів, які приходять до них на практику.

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

Під час проведення фокус-груп ЕГ було встановлено, що здобувачі вищої освіти спеціальності 071 набувають soft
skills, зокрема і у професійній сфері, відповідно до цілей ОП як під час опанування ОК, так і під час проходження
різноманітних видів навчальних та виробничих практик. Студенти відзначили високу їх залученість до участі у
різноманітних виробничих екскурсіях, турнірах, квестах, дискусіях, конкурсах тощо. В рамках ОК14 «Організаційні
основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях» та ОК13 «Бухгалтерський облік
господарської діяльності» до карантинних обмежень відбувалися навчальні практичні тренінги на базі ПАТ
«Житомирський маслозавод» – компанія «Рудь», Кондитерської фабрики «Житомирські ласощі». Студенти також
беруть активну участь у різноманітних культурних заходах, що проводяться на базі ПНУ, зокрема у Міжнародному
дні бухгалтера, обласному конкурсі «Податківець ІІІ тисячоліття», Школі соціального підприємця «IBS», наукових
конференціях, Турнірі з економіки, бізнесу, обліку і оподаткування (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/studentske-zhyttia#!_________3), під час яких набувають та демонструють набуті навички лідерства,
комунікабельності, креативності, здатності брати на себе відповідальність та працювати в критичних умовах тощо.
ЕГ відмічає позитивну практику набуття здобувачами soft skills у спеціалізованих центрах, що організовані та діють
при кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. Так, студенти мають змогу взяти участь у роботі
Інформаційно-дорадчого центру з обліку, оподаткування та аудиту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про ІДЦО.pdf) та «Бухгалтерської клініки»,
функціонування яких спрямоване на надання безоплатної та платної методичної та практичної допомоги з питань
обліку, оподаткування, аудиту. Студенти під час інтерв’ювання наголошували на їх зацікавленості у роботі центру та
клініки, оскільки вони мали змогу під керівництвом викладачів підготувати консультації з проблемних питань
обліку для одного з лісгоспів та Тетерівської ОТГ.

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

Професійний стандарт 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.

Під час аналізу НП, його відповідності ОП, силабусів ОК та експлікацій вибіркових компонент ЕГ встановлено
збалансованість часу, відведеного на аудиторну та самостійну роботу студентів. Інтерв’ювання студентів у цілому
підтвердило результати анонімного анкетування, що було проведено кафедрою бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту (протокол засідання кафедри №10 від 05.02.2021), які були надані за запитом ЕГ. В
опитуванні узяло участь 114 респондентів. На питання «Чи влаштовує Вас співвідношення між аудиторними
годинами та самостійною роботою під час навчання?» 62,3% респондентів оцінили розподіл годин на 9-10 балів,
31,5% – на 7-8 балів, 6,2% – на 5-6 балів. На питання «Як Ви оцінюєте своє навантаження кількістю годин на
тиждень аудиторної роботи?» 60,5% респондентів оцінили своє навантаження на 9-10 балів, 31,6% респондентів – на
7-8 балів, 7,9% респондентів – на 5-6 балів. Результати фокус-групи здобувачів вищої освіти підтвердили наявність
певних об’єктивних проблем з навантаженням на початку 2020 року у зв’язку з оголошенням карантину. Водночас
згодом було відпрацьовано механізми комунікації з викладачами, яка наразі відбувається через Viber, електронну
пошту та телефоном. Наразі ОК забезпечені відповідним методичним матеріалом на платформі Moodle, у чому ЕГ
пересвідчилася під час он-лайн зустрічі з керівником навчально-наукового центру організації освітнього процесу
Усюк Т.В. Результати он-лайн зустрічі з викладачами підтвердили надану інформацію.

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.

Університет є учасником пілотного проєкту з підготовки фахівців з обліку і оподаткування за дуальною формою
здобуття освіти (https://cutt.ly/Wx5NBgq). ЕГ було досліджено зміст Положення про порядок організації та
проведення дуального навчання (https://cutt.ly/1cwXmih), а також документи, надані ПНУ на запит ЕГ, а саме:
наукову роботу на тему: «Дуальна освіта як інноваційний інструмент підготовки фахівців з обліку і оподаткування у
ЗВО», копію тристороннього договору про здобуття вищої освіти за дуальною формою, укладеного між ЖНАЕУ
(попередня назва ПНУ), структурним підрозділом ЖНАЕУ «Бухгалтерія» та Мартинюк К.Р., Політику підготовки
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фахівців із застосування дуальної форми здобуття освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» (затвердженого
на засіданні випускової кафедри, протокол №5 від 13.12.2019), Проєкт Положення про дуальну форму здобуття
вищої та фахової передвищої освіти, Звіт про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти у ПНУ у 2020
році, у якому зазначено, що у першому півріччі 2020 року кількість студентів-дуальщиків за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» становила 5 осіб (4 у бухгалтерії ЖНАЕУ, 1 у відділі освіти, культури та спорту Новоград-
Волинської РДА), у другому півріччі – 3 особи (у бухгалтерії ЖНАЕУ). Гарант на резервній зустрічі також зазначив,
що наразі упорядковуються одержані результати пілотного проєкту для підготовки регіонального кластеру дуальної
форми навчання (університет, суб’єкти бізнесу за КВЕД, банківські і бюджетні установи, студент та органи
виконавчої влади на відповідній фаховій індивідуальній або універсальній траєкторії відповідно до Положення
МОНУ після його затвердження). За результатами інтерв’ювання гаранта ОП Цаль-Цалка Ю.С., завідувачки
випускової кафедри Мороз Ю.С., викладачів, головного бухгалтера ПНУ Савченка Р.О. та студентки Мельник Анни,
яка здобуває дуальну освіту та працює в бухгалтерії ПНУ, ЕГ було встановлено, що фактично студенти-дуальщики
здобувають освіту за індивідуальним графіком, як це зазначено у п.1.5 Положення про порядок організації та
проведення дуального навчання (https://cutt.ly/Ix5N6J0), та працевлаштовані відповідно до вимог законодавства (не
більше 0,5 ставки). НП та ІНП здобувача (зокрема, Мельник А.О.) не відображають особливостей дуальної форми
навчання. Крім того, відсутні чіткі вимоги щодо зарахування результатів практичної підготовки в освітньому
процесі. Студентка Мельник А. зазначила, що має змогу відвідувати аудиторні заняття за домовленістю з
викладачами. Гарант ОП, студентка та викладачі підтвердили, що зарахування окремих тем в дисциплінах
відбувається за результатами дослідження змісту посадової інструкції студентів-дуальщиків. ЕГ, поважаючи
академічну автономію ПНУ та зважаючи на те, що дуальна форма освіти поки що є експериментальною, вважають
доцільним формалізувати процедури перезарахування результатів дуальної освіти у освітньому процесі, а також
поєднати у НП для дуальної форми освіти навчальні та практичні складові.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОП є: 1. Процедури періодичного перегляду змісту та наповнення ОП відповідно до потреб
зовнішніх та внутрішніх стейкґолдерів. 2. Започаткування підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою
навчання.

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

Слабкими сторонами ОП є: 1. Наявність елементів блоковості вибіркових дисциплін. 2. Неповна узгодженість НП,
індивідуального плану здобувача вищої освіти та внутрішніх нормативних документів щодо здобуття дуальної
освіти. Рекомендації: 1. Продовжити удосконалення механізму обрання вибіркових дисциплін (відхід від
формування груп (блоків) вибіркових дисциплін) з закріпленням у навчальному плані лише кредитів на їх
вивчення. 2. Формалізувати процедури оцінювання та зарахування результатів дуальної освіти в освітньому процесі.
3. Передбачити поєднання навчальних та практичних складових у навчальному плані студентів, що здобувають
дуальну освіту.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Перелік ОК, їхня логічна послідовність, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання ОП, а також очікувані
програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за ОП, у цілому
відповідають вимогам Критерію 2. ЕГ оцінила відповідність Критерію 2 на рівні В, базуючись на позитивних
практиках ЗВО щодо періодичного обґрунтованого перегляду ОП та високій залученості до цього процесу
стейкґолдерів. Визначені недоліки в контексті відповідності Критерію 2 є незначними, оскільки ЗВО запроваджує
застосування каталогу вибіркових дисциплін у поточному навчальному році, розробляє методичне забезпечення
дуальної освіти та в цілому продемонстрував розуміння важливості запроваджуваних змін для підвищення якості
вищої освіти. Запропоновані рекомендації щодо усунення виявлених слабких сторін ОП є досяжними.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:
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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 на навчання за освітньою програмою “Облік і оподаткування” є чіткими та зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень, інформаційні матеріали щодо вступу на основі ОКР “Молодший спеціаліст”,
так і на основі повної загальної освіти розміщені на офіційному веб-сайті ПНУ. На сайті приймальної комісії ПНУ
містяться додаткові роз’яснювальні матеріали щодо особливостей вступу, зокрема, щодо гуртожитків ЗВО,
доступності для осіб з особливими потребами: http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/informatsijni-materiali. Під час
спілкування із здобувачами вищої освіти студентка 1-го курсу Купріянчук Наталія зазначила, що правила прийому
були для неї зрозумілими та зручно розташовані на сайті.

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

Вступ на ОП на основі повної загальної середньої освіти можливий при наявності трьох сертифікатів ЗНО:
українська мова та література, математика та історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія. При цьому найвищим є коефіцієнт сертифікату з української мови та літератури, який складає
0,45, математики – 0,25 та історії України або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії – 0,2.
Вага свідоцтва про ПЗСО – 0,1. Мінімальний бал ЗНО – 100, відповідно до Правил прийому для здобуття вищої
освіти до Поліського національного університету (https://cutt.ly/HxCa74V). На базі диплому молодшого спеціаліста
вступ можливий при наявності двох сертифікатів ЗНО з української мови і літератури, математики та комплексного
вступного випробування за фахом. Програма випробування розміщена на сайті ЗВО (https://cutt.ly/ExCsJi8).
Правила прийому враховують особливості ОП. Це підтверджено аналізом програми фахового випробування для
вступників на основі диплому молодшого спеціаліста, розміщеної на сайті приймальної комісії університету. За
словами гаранта ОП та відповідального секретаря ПК, вступники на ОП, які закінчили непрофільну спеціальність на
рівні молодшого спеціаліста, складають додатковий фаховий іспит, який перевіряє їх знання та готовність бути
зарахованими на дворічне навчання за цією ОП. Під час онлайн-зустрічі студентка 1-го курсу Купріянчук Наталія та
студентка 3-го курсу, що навчається за скороченою програмою, Шуневич Анна підтвердили, що правила прийому на
навчання були для них зрозумілими та враховували особливості обраної ОП. Оголошені вимоги до фахового іспиту є
прозорими та дозволяють перевірити теоретичні та практичні знання, отримані на рівні молодшого спеціаліста.

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 є чіткими та зрозумілими, регулюються Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті
(https://cutt.ly/lxFZVkG), визнання результатів навчання під час академічної мобільності регулюються Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАУ (https://cutt.ly/gxFZFFj)
(інформація є публічною та розміщена на сайті). Процедура, прописана у Положенні, відповідає вимогам
нормативно-правових актів, враховує засади Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. При
цьому здобувач вищої освіти має звернутися до ректора із відповідною заявою, додавши до неї документи, що
підтверджують результати навчання, та додатково каталог курсів, договори про навчання, стажування, проходження
практики тощо. Аналіз Положення доводить гнучкість системи перезарахування результатів навчання, що
застосовується в ЗВО. Під час інтерв'ювання здобувачів вищої освіти студентка заочної форми навчання Мороз Дар’я
повідомила, що навчається у Польщі у ЗВО на денній формі навчання за іншою спеціальністю, пов'язаною з ІТ-
технологіями, та, якщо вивчатиме споріднені дисципліниу ПНУ, то застосує до них процедуру перезарахування.
Крім того, під час онлайн-зустрічі, ЕГ дізналася, що за ОП відбувалась процедура перезарахування результатів
навчання для студентки, яка поновлювалась у 2019 р. після завершення двох років навчання у ПВНЗ «Київський
інститут бізнесу і технологій».

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, регулюються Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Цей документ є у вільному доступі, розміщений
на сайті ПНУ (https://cutt.ly/YxFZQhk). Здобувачі ознайомлені із цим Положенням та під час зустрічі розповіли про
випадки визнання результатів навчання (зараховувались як результати навчання за окремими темами ОК14
«Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях», ОК15 «Фінансовий
облік», ОК21 «Облік і звітність у фінансово-кредитних установах», ВК7.1 «Аудит», а одержані на запит ЕГ
сертифікати Центру сертифікованого навчання визначені кафедрою для зарахування дисципліни «Організація
обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в комп’ютеризованому середовищі»). На запит ЕГ було надано
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підтвердження результатів неформальної освіти, зокрема сертифікати «Дії: Міністерства цифрової трансформації
України Партнерський курс», «Платформи масових відкритих онлайн курсів Prometheus», «MCFR Цифрове
видавництво», «Центру сертифікованого навчання»: «Почати бізнес. Креативна індустрія» – Беленкова В.А.;
«Почати бізнес. Виробництво текстилю» – Радучич А.С.; «10 кроків для початку власної справи» – Лук’янчук О.С.;
«Етика професійного бухгалтера» – Назарук Вікторія, Плисак Марина, Тимощук Владислава; «Фінансова звітність
підприємств – 2020: врахувати все» – Голуб Анастасія, Назарук Вікторія, Данильчук Дарина.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність на ОП визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

Слабка сторона: недостатність інформації в силабусах про перезарахування результатів навчання, отриманих в
результаті неформальної освіти. Рекомендація: зазначити у силабусах інформацію про можливості перезарахування
результатів неформальної освіти та ведення просвітницької роботи у цьому напрямку.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на сайті
ПНУ. Правила враховують особливості освітньої програми. При оцінці рівня відповідності ОП Критерію 3 ЕГ
враховувала її відповідність вимогам забезпечення прозорості, чіткості та зрозумілості правил прийому на
навчання, наявність правил визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, що є доступними
для здобувачів вищої освіти та відповідають основним вимогам Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти
в Європейському регіоні, а також наявність практики зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті. Недостатність інформації про перезарахування результатів навчання у силабусах є незначним недоліком в
контексті Критерію 3, що обумовило рекомендацію ЕГ та оцінку В за Критерієм 3 в цілому.

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.

Форми та методи навчання в ПНУ встановлено розділом 3 Положення про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/yx9YAXw). У ОП щодо викладання та навчання зазначається про «студентоцентроване навчання,
самонавчання, дистанційне навчання, навчання через проведення практик і виконання робіт в інформаційно-
дорадчому центрі з обліку, оподаткування і аудиту, дуальну систему навчання». Під час зустрічей ЕГ із викладачами
та здобувачами ОП з їх боку підтверджено наявність академічної свободи НПП при виборі форм та методів навчання
і викладання, врахування інтересів здобувачів при цьому. На випусковій кафедрі розроблено політику навчального
процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної доброчесності при підготовці фахівців
спеціальності 071 «Облік і оподаткування на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(https://cutt.ly/fx9YJcG), яка в цілому відповідає внутрішнім нормативним документам щодо організації освітнього
процесу, деталізує політику навчального процесу, якої зобов’язані дотримуватися усі учасники цього процесу.
Викладачі при проведенні занять у розрізі окремих ОК поєднують класичні та інтерактивні методи (ділові ігри,
кейси (у т.ч. за результатами виконання робіт в інформаційно-дорадчому центрі з обліку, оподаткування і аудиту),
презентації). Комунікація між викладачем та здобувачем може відбуватись у формі консультацій, дистанційно через
групу ОК у Viber або через платформи Moodle (обов’язкова для використання) та Google Classroom (остання
платформа використовується викладачами за узгодженням із здобувачами). В цілому форми та методи навчання і
викладання на ОП сприяють досягненню заявлених у ній цілей та ПРН та відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу. З метою отримання об’єктивних відгуків та рекомендацій щодо удосконалення форм
та методів навчання від здобувачів вищої освіти ЕГ рекомендує започаткувати анонімні онлайн-анкетування
здобувачів у розрізі кожного освітнього компонента ОП.
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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).

Інформація учасникам освітнього процесу щодо цілей, змісту та ПРН, критерії оцінювання в межах ОК надається в
усній формі (на першому занятті викладачами) та письмовій (електронній) формі (у формі силабусів обов’язкових
ОК та експлікацій вибіркових дисциплін, розміщених на сайті кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-
finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses) та на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/)). За результатами
зустрічі ЕГ зі здобувачами ОП було підтверджено інформацію щодо своєчасності, доступності і зрозумілості
інформації про цілі, зміст та ПРН, доступності і прозорості критеріїв оцінювання. Також викладачі та здобувачі на
зустрічах з ЕГ зазначили про активне спілкування через групи, створені у розрізі окремих ОК у Viber, у яких, у тому
числі, до здобувачів доводиться інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання з цих ОК. ЕГ проаналізовано інформацію силабусів обов'язкових навчальних дисциплін та
експлікації вибіркових ОК, які надають достатню та зрозумілу інформацію для здобувачів щодо змісту, ПРН,
порядку та критеріїв оцінювання у межах кожної з них. Також на зустрічі із адміністративним персоналом ЕГ було
продемонстровано електронний каталог вибіркових ОК університету, який розташовано на платформі Moodle
(http://beta.znau.edu.ua:3398/), та, за словами здобувачів, використовується ними при обранні дисциплін вільного
вибору.

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

Під час реалізації ОП забезпечується поєднання навчання і досліджень за рахунок активного залучення здобувачів
до наукової роботи (шляхом їх участі у наукових гуртках кафедри (https://cutt.ly/Ex9YVXn); написанням наукових
статей (за словами здобувачів публікація таких статей у студентських збірників ПНУ є безкоштовною для них; факти
написання та публікації таких статей отримано на запит ЕГ); участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях;
переможній участі у конкурсах студентських наукових робіт (на зустрічах із керівництвом ПНУ, викладачами,
представниками адміністративного персоналу підтверджено мотиваційний аспект керівників таких студентів).
Зокрема у 2019-2020 н.р. здобувачка Кудра Л.В. під керівництвом д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю., здобувачки Совик Т.О.
та Василенко І.В. під керівництвом д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С. отримали дипломи ІІІ ступеня на конкурсах
студентських наукових робіт за напрямом дослідження «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Здобувачів
долучають до професійно-орієнтовної діяльності за рахунок обговорення поставлених та вирішених проблем у
Інформаційно-дорадчому центрі з обліку, оподаткування та аудиту та Бухгалтерській клініці, що діють при
випускаючій кафедрі під керівництвом гаранта ОП Цаль-Цалко Ю.С. Заслуговує на увагу робота ПНУ у сфері
активізації проведення занять у виробничих умовах, які дають можливість здобувачам ближче познайомитися з
професією, роботою працівників безпосередньо на робочих місцях, особливостями технологічних процесів. З цією
метою ЗВО придбано автобус, який використовується для організації виробничих екскурсій
(https://cutt.ly/ux9Y0E9), однак карантинні обмеження у 2020-2021 роках стоять на перешкоді розвитку цього
напрямку.

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

Зміст освіти за цією ОПП переглядаються щорічно групою розробників, що підтверджують щорічні версії ОП,
розміщені на сайті кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses). Сучасні
практики та наукові досягнення визначаються викладачами дисциплін на основі власних наукових досліджень, які,
як правило, корелюють із закріпленими за ними ОК. Варто відзначити реагування викладачів кафедри на
рекомендації, висловлені стейкґолдерами. Зокрема, згідно з витягом із протоколу засідання випускової кафедри №
2 від 28.08.2020 (отриманого на запит ЕГ), було ухвалено рішення «наповнити змістом навчальні дисципліни
окремими темами щодо можливості одержання студентами за ними широких професійних компетентностей та
комплексних результатів навчання з обліку, аналізу, аудиту і оподаткування в межах кожної дисципліни». Аналіз
силабусів обов’язкових ОК, проведений ЕГ, підтвердив динамічність та оновлення наповнення змісту ОК відповідно
до вимог чинного законодавства, про що ЕГ отримала усні підтвердження під час зустрічей із НПП та гарантом ОП.
Активна робота НПП, залучених до навчального процесу за ОП, у сфері практичної діяльності, участі у семінарах,
тренінгах, що підтверджується інформацією у таблиці 2, поданою до відомостей самооцінювання ОП, підтверджує їх
зацікавленість у наукових досягненнях і сучасних практиках у галузі обліку, аудиту, аналізу та оподаткування.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.
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Викладачі ОП проходять стажування за кордоном, мають іноземні наукові публікації у наукометричних базах
(Мороз Ю.Ю., Цаль-Цалко Ю.С., Гайдучок Т.С. та інші). Зокрема, Мороз Ю.Ю. брала участь у німецько-українському
проекті «Громадська Школа Дієвих Практик ЄС», Мельничук В.В. отримала сертифікат про проходження
стажування KW-112020/020 від 06.11.2020 р. У Вищому Семінаріумі Духовному університету UKSW (Варшава,
Польща) за сприяння Польсько-української фундації «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» за
темою «Академічна доброчесність»; Горбачова І.В. пройшла стажування у Міжнародних міжурядових організаціях
(ООН, ОБСЄ, ЄС) «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці. м. Відень (Австрія), 2019 р. Сертифікат
№ ІO- 014/10. ОП пропонує студентам наскрізне вивчення ділової та професійної іноземної мови та вивчення
польської мови (як вибіркової дисципліни), що підтвердили здобувачі на зустрічі з ЕГ. Незважаючи на наявність
програм мобільності у ЗВО, безпосередньо здобувачі ОП не залучаються до таких програм, що частково (у 2020-2021
роках) пояснюється наявністю карантинних обмежень. Для підвищення освітнього та наукового рівня здобувачів та
інтернаціоналізації діяльності університету рекомендовано залучати здобувачів ОП до міжнародних наукових
проєктів та проєктів з мобільності.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами є: 1. Періодичне оновлення ОК, започаткування політики розробки силабусів обов’язкових ОК,
спрямоване на своєчасне ознайомлення здобувачів з їх змістом. 2. Професійна практика викладачів (у т.ч. за
рахунок консультування діючих бухгалтерів у створених центрах при кафедрі), її користь у освітньому процесі. 3.
Наукова активність здобувачів ОП, зокрема здобутки на конкурсах студентських НДР; публікаційна активність.

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

Слабкі сторони: 1. Відсутність участі здобувачів ОП у програм академічної мобільності. 2. Недостатня діджиталізація
системи організації та контролю освітнього процесу (відсутність електронних журналів). Рекомендації: 1.
Впровадження програм академічної мобільності, збільшення просвітницької роботи щодо таких можливостей;
залучення до них здобувачів ОП. 2. Розширення можливостей щодо діджиталізації системи організації та контролю
освітнього процесу (введення електронних журналів).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Аналіз навчально-методичного забезпечення ОК ОП, спілкування з учасниками різних фокус-груп надали
можливість ЕГ констатувати наявність зв’язку між інтересами, потребами здобувачів вищої освіти та формами і
методами викладання, що використовуються у ПНУ. У ЗВО відсутні випадки обмеження академічної свободи НПП
та здобувачів вищої освіти, наявне своєчасне інформування здобувачів та відкритий доступ до інформації щодо
цілей, змісту та очікуваних ПРН. Наявні факти поєднання навчання та дослідження на ОП при проведенні практик,
написанні курсових робіт, наукових статей та участі здобувачів у студентських наукових конкурсах. Наявна активна
міжнародна діяльність ПНУ, проте необхідне покращення міжнародної співпраці у напрямку академічної
мобільності здобувачів цієї ОП. ЗВО здійснює кроки у напрямках діджиталізації системи організації та контролю
освітнього процесу та впровадження програм академічної мобільності, у т.ч. за цією ОП. Враховуючи аналіз
отриманих фактів, сильних та слабких сторін цього критерію, ЕГ констатує відповідність Критерію 4 рівню В, з
недоліками, що не є суттєвими.

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

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

За результатами аналізу форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти ЕГ вважає їх
достатньо чіткими та зрозумілими. Відповідна інформація розміщена на сайті ЗВО (https://cutt.ly/vxCEx74).
Контрольними заходами цієї ОП є поточний (практичні, лабораторні та семінарські завдання), модульний
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(здійснюється після завершення певної логічно завершеної частини програми) та підсумковий (семестровий
контроль та атестація). Частину підсумкової оцінки студенти здобувають за рахунок виконання завдань протягом
вивчення дисципліни (мінімум 60 балів), а решту - під час підсумкового контролю. Збір інформації щодо чіткості та
зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється шляхом анкетування, яке
підтверджене протоколом засідання випускової кафедри №10 від 05.02.2021, що був наданий на запит ЕГ. Повноту
презентації дисциплін на початку курсу, систему та критерії оцінювання 69,3% здобувачі першого (бакалаврського)
рівня у оцінили у середньому - на 8,5 бала. В анкетуванні брало участь 114 здобувачів вищої освіти. Студенти під час
розмови повідомили, що зміст та критерії оцінювання кожного ОК як у віддаленому, так і у звичайному режимі
навчання, отримують вчасно на першому занятті вивчення дисципліни. Крім того, потрібна інформація
розміщується на платформі Moodle. Також критерії оцінювання по кожному ОК розміщені у силабусах
(http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses). Контрольні заходи під час карантину
проводяться у віддаленому режимі за допомогою таких платформ: Google Meet, Zoom, Google Клас, Moodle (є
обов’язковим). Для здобувачів використання такої кількості програм є зручним та, за їх словами, не перевантажує
їх. Форми контрольних заходів (https://cutt.ly/LxCSLeL) та критерії оцінювання дозволяють об’єктивно оцінити
здобувачів.

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

Оцінка ЕГ форм атестації здобувачів вищої освіти підтвердила їх відповідність вимогам стандарту вищої освіти
(https://cutt.ly/YxCHCSO). Атестація здобувачів може здійснюватися у формі здачі двох атестаційних
кваліфікаційних іспитів: 1. З бухгалтерського обліку та звітності. 2. З аналізу, контролю, оподаткування і аудиту. На
думку гаранта ОП та завідувача кафедри, складання двох атестаційних кваліфікаційних іспитів є доцільним, адже
таким чином здобувачі підтверджують як теоретичні, так і практичні навички, які формують універсального фахівця
у сфері обліку, оподаткування, контролю та аналізу. Разом із тим у силабусі щодо атестаційних іспитів зазначено у
вигляді альтернативи можливість для здобувачів написання кваліфікаційної роботи та її публічного захисту (за
словами гаранта ОП на резервній зустрічі, випадків обрання здобувачами написання такої роботи не було).

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.

Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими, здобувачі ознайомлені з ними, що підтвердили
студентки Торовіна Наталія та Плисак Марина під час он-лайн спілкування. На випусковій кафедрі вони
регулюються Політикою навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної
доброчесності (https://cutt.ly/lxCCshD). У цій політиці детально розписані види контрольних заходів та їх
оцінювання. 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 в комісії є остаточним. Під час прийому захисту таких видів
робіт, як курсові та звіти з практики, роботи оцінюються комісією, яка складається з 3 осіб (що підтверджено
здобувачами та НПП на зустрічах з ЕГ). До складу комісії, що приймає атестаційні кваліфікаційні іспити,
залучаються представники роботодавців, що забезпечує об’єктивність оцінювання здобувачів вищої освіти.
Здобувачі на інтерв’юванні розповіли, що за час їхнього навчання жодних конфліктів інтересів та оскаржень
результатів контрольних заходів не було. Разом з тим процедура вирішення таких ситуацій описана у розділі 5
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/WxC2o8U).

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.

Нормативні документи, які стосуються академічної доброчесності, розміщені на сайті університету
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist). Здобувачі ознайомлені із цими документами, а
також проходили курс «Академічна доброчесність в університеті» (сертифікати отримані на запит ЕГ). Дотримання
академічної доброчесності для здобувачів за ОП «Облік та оподаткування» регулюється Політикою навчального
процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної доброчесності (https://cutt.ly/lxCCshD). На
кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту призначено відповідальну особу за перевірку студентських
робіт на плагіат (доц. Гайдучок Т.С.). Під час он-лайн зустрічі з НПП викладачі Гайдучок Т.С., Ярмолюк О.Ф. та
Русак О.П. підтвердили, що курсові роботи самі студенти та їх керівники перевіряють на наявність запозичень
доступними в мережі Інтернет відкритими ресурсами (зокрема, Etxt Antiplagiat тощо). Під час захисту курсових робіт
комісія не лише враховує кількісні результати такої перевірки (не більше 25%), але й проводить інтелектуальну
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(змістовну) перевірку на плагіат. Централізовану перевірку на плагіат в ПНУ здійснює працівник бібліотеки. Такій
перевірці підлягають кваліфікаційні роботи, статті, тези за допомогою програм Unicheck та StrikePlagiarism. Копію
угод про можливість ліцензійного використання систем Plagiarizm та Unicheck та документальне підтвердження їх
застосування на ОП було надано на запит ЕГ. Аналізуючи Політику навчального процесу, оцінювання результатів
навчання та дотримання академічної доброчесності (https://cutt.ly/lxCCshD), ЕГ звертає увагу на критерії для
визначення доброчесності студента при виконанні контрольних заходів, наведені у таблиці, які, на нашу думку, не
відповідають принципу нульової толерантності щодо випадків порушення академічної доброчесності. Разом із цим
до перевірки курсових робіт на ОП поки що не застосовуються наявні технологічні рішення (Plagiarizm та Unicheck)
як інструменти протидії порушення академічної доброчесності, що, на думку ЕГ, у майбутньому слід переглянути.
За словами заступника директора бібліотеки, на сьогодні в університеті за ініціативою здобувачів або керівників
курсових робіт таку перевірку можуть забезпечити у платному варіанті. Під час зустрічей із НПП та здобувачами
практики використання Plagiarizm та Unicheck на ОП щодо курсових робіт підтверджено не було. Варто відзначити,
що у п. 3.5 Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/cx5CfjS), до переліку робіт, які підлягають перевірці, відносяться і курсові роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів є чіткими та зрозумілими, існує дієвий механізм контролю дотримання академічної
доброчесності.

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

Слабкі сторони: 1. Відсутність на ОП практики використання програм перевірки на плагіат, що використовуються у
ПНУ за договорами (Plagiarizm та Unicheck), для перевірки курсових робіт. 2. Рекомендації: 1. Забезпечити
безкоштовне застосування систем антиплагіату (в рамках укладених договорів) для перевірки унікальності курсових
робіт. 2. Запровадити політику підтримання нульової толерантності до порушення академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання, що застосовуються в ЗВО, дозволяють об’єктивно оцінити
здобувачів вищої освіти; види атестації здобувачів формують універсального фахівця у розрізі ОП; за час реалізації
ОП жодних конфліктів інтересів та оскаржень результатів контрольних заходів не було виявлено, що свідчить про
об’єктивність оцінювання; здобувачі вищої освіти ознайомлені з правилами академічної доброчесності та
дотримуються їх. У цілому керівництво ПНУ, гарант ОП, НПП та здобувачі вищої освіти підтримують політику
поширення академічної доброчесності. У контексті Критерію 5 ЕГ вважає слабкі сторони ОП несуттєвими, а
рекомендації ЕГ досяжними у найближчий час.

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.

Аналіз цілей ОП, ПРН та складу НПП, що забезпечують викладання дисциплін відповідно до НП, підтверджує
високий рівень кадрового потенціалу за ОП та повну відповідність потребам забезпечення результатів ОП. Всі 23
НПП, що забезпечують освітній процес на ОП, працюють за основним місцем роботи, мають стаж роботи понад 5
років, кваліфікацію відповідно до спеціальності та науковий ступінь відповідно до предметної сфери ОК. 6
викладачів мають науковий ступінь доктора наук, 6 – вчене звання професора. Всі викладачі проходять підвищення
кваліфікації відповідно до професійних потреб. За останні 3 роки 6 викладачів пройшли міжнародне стажування –
Ткаченко П.П., Мельничук В.В, Бугайчук В.В. та Журавльов В.П. у Польщі, Горбачова І.В. в Австрії, Русак О.П. у
Норвегії. НПП активно отримують неформальну освіту, відвідуючи відповідні тренінги, семінари та програми, що
підтверджується численними сертифікатами відповідно до предметної сфери ОК. 15 викладачів мають наукові
публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Дослідження відомостей із самоаналізу ПНУ, даних
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Google Scholar, баз даних Scopus та WoS довело повну відповідність напрямів наукових досліджень викладачів
предметній сфері ОК, які вони викладають за ОП, що є прикладом кращої практики. За результатами дослідження
професійної та наукової активності НПП, інтерв’ювання різних фокус-груп підтверджено високий професійний
статус викладачів, що беруть участь в реалізації ОП. Більшість з них є відомими вченими та практиками у своїй
галузі. Роботодавці також відзначили високий рівень науково-практичного консультування, яке здійснюють
викладачі, зокрема у АТ «Житомирський маслозавод», ТОВ «Юніком-Пром», ПрАТ «Ліктрави» тощо. НПП, що
забезпечують освітній процес за ОП, мають професійний практичний досвід. Гарант ОП професор Цаль-Цалко Ю.С.
є відмінником освіти, сертифікованим аудитором України, має диплом Академіка Академії економічних наук
України зі спеціальності «Облік та аудит». Завідувач кафедри Мороз Ю.С. з 2016 по 2019 рр. була членом Науково-
методичної комісії з бізнесу, управління і права Міністерства освіти і науки України, підкомісії 071 «Облік і
оподаткування», є співрозробником Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування», має кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника з надання послуг з
питань економіки, бухгалтерського обліку, аналізу. Професор Малюга Н.М. є сертифікованим аудитором України,
судовим експертом, сертифікованим внутрішнім аудитором Гільдії професійних внутрішніх аудиторів України. Доц.
Хант Г.О., що забезпечує ОК14 «Ділова іноземна мова», крім відповідної педагогічної мовної освіти, має диплом
магістра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Гарант ОП під час он-лайн зустрічі зауважив, що добирає
НПП, які мають забезпечувати реалізацію ОП, за їх фахом та професійним досвідом, що, на думку ЕГ, можна
віднести до кращих практик. ЕГ відзначає повну відповідність компетентностей викладачів ОК за ОП.

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

Конкурсний добір НПП у ПНУ відбувається відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів
(https://cutt.ly/TkYYOv6). У цілому процедура конкурсного добору викладачів є прозорою, що підтвердили під час
он-лайн зустрічей самі викладачі, гарант ОП, представники студентського самоврядування та адміністративний
персонал. Накази про оголошення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП оприлюднюється на
офіційному сайті ПНУ у розділі «Публічна інформація». Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
НПП в ПНУ утворюється конкурсна комісія, завданням якої є надання вченій раді та ректору університету
обґрунтованих пропозицій щодо претендентів на відповідні посади НПП. За умовами п.5.2 Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів претендент, що перебуває
в трудових відносинах з ПНУ, повинен надати на кафедру звіт про свою навчальну, методичну, наукову та
організаційну роботу за період, що передував конкурсу, та провести відкрите заняття, що забезпечує об’єктивність
добору НПП. Начальник відділу кадрів Бєльченко С.В., гарант ОП та викладачі підтвердили відсутність порушень
процедури конкурсного добору НПП. Ректор ПНУ Скидан О.В. під час он-лайн зустрічі зауважив, що університет
зацікавлений у високих професійних якостях НПП, тому їх контракти враховують відповідну професійну активність
та укладаються на термін від 1 до 5 років. За результатами анонімного анкетування, яке було проведено кафедрою
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (протокол засідання кафедри №10 від 05.02.2021), що були надані
за запитом ЕГ, 78,1% респондентів оцінили ступінь володіння викладачами навчальним матеріалом у 9-10 балів,
20,2% респондентів – у 7-8 балів, і 1,7% – у 5-6 балів. В опитуванні взяли участь 114 студентів.

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

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту за ініціативою гаранта ОП сприяла створенню у 2019 році
Ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри, що діє на підставі відповідного Положення
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про стейкхолдерів освітніх програм.pdf). На підставі
аналізу Положення, наданих на запит ЕГ окремих протоколів засідань Ради стейкхолдерів, інтерв’ювання
представників роботодавців, що входять до цієї ради, гаранта ОП та викладачів було виявлено високу залученість
роботодавців в освітній процес за ОП. Так, за обґрунтуванням Ради стейкхолдерів вносяться зміни до ОП (зокрема,
додано СК12, змінено перелік ОК тощо). Представники роботодавців до оголошення карантину брали активну
участь в організації та проведенні виїзних занять (ДП «Коростишівське лісове господарство», Тетерівська об’єднана
територіальна громада). Кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту укладено договори про
співпрацю з ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Малинське лісове господарство», з Головним
управлінням ДПС у Житомирській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській
області, Головним управлінням статистики у Житомирській області Державної служби статистики України, ТОВ
«АБК СЕРВІС», ПАТ «Страхова група «ТАС», Житомирським обласним центром зайнятості, СТОВ «Пламзавод
Коростишівський» (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/robota-zi-
stekikholderamy1#!_________3.). Мета укладених договорів полягає у впровадженні в навчальний процес
передового досвіду, залученні фахівців до читання тематичних лекцій, проведення дискусій, реалізації проектів зі
студентами з метою підвищення їх професійного, творчого, громадянського, культурного, мовного рівня тощо. Свою
зацікавленість у продовженні співпраці з метою забезпечення високої якості освітнього процесу за ОП підтвердили
Дідух Д.М. (старший фінансовий контролер компанії Royal Dutch Shell, м. Краків) та Градівський В.М. (Заступник
голови Житомирської обласної державної адміністрації), що взяли участь у відкритій зустрічі з ЕГ.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Гарант ОП, викладачі та здобувачі вищої освіти під час он-лайн зустрічей зауважили, що роботодавці залучені до
проведення занять на систематичній основі. На запит ЕГ було надано підтвердження такої участі, а саме: в межах
ВК5.1 «Облік і звітність в оподаткуванні» 04.03.2019 заступником голови ГУ ДПС у Житомирській області Свєтяш
І.В. було проведено лекцію на тему «Формування прибутку з метою оподаткування, його декларування та облік»
(протокол засідання кафедри №13 від 26.04.2019); в межах ОК19 «Облік на підприємствах зарубіжних країн»
19.02.2020 старший фінансовий контролер компанії Royal Dutch Shell (м. Краків) Дідух Д.М. провів лекцію на тему
«Практичне застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності: досвід європейських компаній» (протокол
№8 від 02.03.2020); в межах ОК15 «Фінансовий облік» 07.09.2020 головний бухгалтер ТОВ «Юніком Пром»
Тростенюк Ю.Д. провів лекцію на тему «Облік і контроль експортно-імпортних операцій підприємства в умовах
здійснення зовнішньоекономічної діяльності» (протокол №4 від 23.10.2020); в межах ОК22 «Облік і звітність в
державному секторі» 22.02.2021 головним бухгалтером КНП «Житомирська обласна лікарня ім. О. Ф.
Гербачевського» Гуменчук С.П. було проведено лекцію на тему «Облік і контроль надходження і використання
бюджетних коштів в комерційних неприбуткових підприємствах». Інтерв’ювання студентів підтвердило їх високу
зацікавленість в лекціях, що проводяться представниками роботодавців, а також можливість розгляду реальних
практичних кейсів, що опрацьовуються Інформаційно-дорадчим центром з обліку, оподаткування та аудиту та
«Бухгалтерською клінікою», у роботі яких студенти беруть участь.

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

У ПНУ діє Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
(https://cutt.ly/cgrUoug), відповідно до вимог якого підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації НПП та
враховується під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення контракту. За результатами дослідження поданої
у самоаналізі ПНУ зведеної інформації про викладачів, інтерв’ювання гаранта ОП та НПП ЕГ підтверджує, що всі
викладачі пройшли підвищення кваліфікації відповідно до предметної сфери ОК, які вони викладають. ПНУ сприяє
професійному розвитку НПП, надаючи можливість пройти підвищення кваліфікації відповідно до професійних
потреб викладачів. Відповідно до вимог п.п. 7, 8 Положення ПНУ забезпечує навчання НПП не рідше ніж 1 раз на 5
років за рахунок коштів ПНУ. Вивчення сертифікатів та результати інтерв’ювання НПП доводять повне
забезпечення потреб у підвищенні кваліфікації та стажуванні та кореляцію між ОК та тематикою підвищення
кваліфікації для всіх викладачів. Так, за угодою з НУБІП протягом 2017-2020 років 18 викладачів пройшли
підвищення кваліфікації за відповідною тематикою. Бучинська А.Й. (ОК20 «Право в управлінні підприємством»)
підвищила кваліфікацію за темою «Методичне обґрунтування організації практичних занять з дисципліни
«Господарське право і господарський процес» (на основі використання симуляції, кейс методів, тощо)» (сертифікат
СС00493706/009676-19 від 24.04.2019); Хант Г.О. (ОК4 «Ділова іноземна мова») – за темою «Упровадження у
навчальний процес інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Ділова іноземна мова (німецька)»
(сертифікат СС00493706/011339-20 від 28.02.2020); Мельничук В.В. (ОК2 «Філософія») – за темою «Впровадження
в навчальний процес інтерактивних методів навчання при викладанні дисципліни «Філософія» (сертифікат
СС00493706/011318-20 від 28.02.2020); Дмитренко О.М. (ОК19 «Облік на підприємствах зарубіжних країн») – за
темою «Сучасні підходи до викладання навчальної дисципліни «Облік на підприємствах зарубіжних країн» у вищій
школі» (сертифікат СС00493706/004493-17 від 23.10.2017) тощо. Також викладачі проходять курси на різних
ресурсах за власним бажанням. Наприклад, Ярмолюк О.Ф. пройшла курси та отримала відповідні сертифікати на
освітній платформі Prometheus «Етика професійного бухгалтера», «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і
практичні аспекти», «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти». На думку ЕГ, підхід до
підвищення кваліфікації НПП в розрізі ОК є виправданим та належить до кращих практик.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Заходи стимулювання розвитку викладацької майстерності в ПНУ регулюються п.7.28 Статуту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут Поліського університету.pdf), п.6.1 Колективного договору
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Колективний договір.pdf), наказом ректора Про виплати премій
науково-педагогічним працівникам №17 від 27.02.2020, відповідно до вимог якого з 01.03.2020 мають
здійснюватися виплати премій науковим керівникам: переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; переможців ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації, а також за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science, які не є перекладами з інших мов, за
оформлення патенту на винахід або на корисну модель. Під час он-лайн спілкування фактичну виплату премій
підтвердили ректор Скидан О.В., начальник відділу кадрів Бєльченко С.В., головний бухгалтер Савченко Р.О., а
також гарант ОП Цаль-Цалко Ю.С., завідувач кафедри Мороз Ю.С., доцент Гайдучок Т.С., доцент Савченко Н.М., які
отримали відповідні премії за публікації та результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.
Доцента Суліменка О.Г. преміювали до ювілейної дати. Ректор Скидан О.В. також зазначив, що в ПНУ заохочують
НПП до розвитку викладацької майстерності шляхом внесення відповідних вимог до умов контрактів, що
спрямовано на забезпечення високої якості вищої освіти.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильними сторонами ОП є: 1. Високий професійний рівень НПП, що забезпечують реалізацію ОП, та кореляція
професійної активності викладачів із освітніми компонентами. 2. Стимулювання наукової діяльності викладачів (за
наукові публікації у наукометричних базах Scopus, Web of Science, керівництво студентськими НДР, що зайняли
призові місця на конкурсах).

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

Слабкі сторони ОП відсутні. Рекомендації: прописати у внутрішніх нормативних документах права та обов’язки, а
також стимулювання гарантів, у т.ч. щодо підбору кадрів.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Повна відповідність всім вимогам за підкритеріями Критерію 6, відсутність недоліків та зауважень та визначені
сильні сторони ОП, що в контексті реалізації ОП можуть вважатися взірцевими. На думку ЕГ, прикладами кращих
практик, що застосовуються на ОП та стали вирішальними чинниками для оцінки на рівні А, є такі: 100% НПП, що
забезпечують ОП, мають науковий ступінь відповідно до предметної сфери ОК; гарант ОП здійснює добір НПП для
ОП з урахуванням їх професійного досвіду та наукових здобутків у предметній сфері ОК, що спрямоване на
забезпечення високої якості освітнього процесу; високий професійний рівень НПП, їх значна активність у
професійній сфері та громадській роботі; високий рівень залученості роботодавців до освітнього процесу;
забезпечення потреб НПП у підвищенні кваліфікації та міжнародних стажуваннях; чітка кореляція між ОК та
тематикою підвищення кваліфікації для всіх викладачів; дієве стимулювання НПП з боку адміністрації ЗВО, що
підтверджується результатами всіх фокус-груп та науковими та професійними досягненнями здобувачів вищої
освіти та випускників.

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.

Наданий фотозвіт на запит ЕГ та продемонстровані за допомогою онлайн-огляду наявні матеріально-технічні
ресурси ПНУ в цілому та ОП «Облік і оподаткування» зокрема є достатніми для забезпечення реалізації цієї
освітньої програми, що включає досягнення цілей та програмних результатів навчання. Зокрема були
продемонстровані навчальні аудиторії, де в наявності є мультимедійні засоби, наочний матеріал; комп’ютерні класи
з сучасними комп’ютерами; місця для відпочинку здобувачів в університеті та гуртожитку (із wi-fi-зонами);
спортивні зали різного спрямування, що достатнє для реалізації ОП та підтверджено у ході зустрічей з
представниками керівництва ЗВО, студентського самоврядування та здобувачами. Продемонстрована кількість
періодичних видань із фаху, наявних у бібліотеці ЗВО (https://cutt.ly/Mx9UqoE), наявність фахового журналу, який
безпосередньо закріплений за випусковою кафедрою, значна методична активність викладачів ОП дозволяє ЕГ
зробити висновки щодо достатнього рівня забезпеченості навчально-методичними та науковими виданнями в
інтересах учасників освітнього процесу за ОП, що проходить експертизу. На кафедрі є необхідне технічне
забезпечення для якісної роботи НПП в умовах карантинних обмежень. Навчально-методичне забезпечення (робочі
програми, силабуси, завдання для практичних занять, самостійної роботи здобувачів, заліків, іспитів) в цілому
забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання та розміщені на платформах Moodle та Google
Classroom. У ході інтерв’ювання гаранта ОП, викладачів та здобувачів було з’ясовано, що в освітньому процесі у
переважній більшості використовуються програми сімейства 1С та її франшизи, хоча частина викладачів ОП
пройшла курси з підвищення кваліфікації та отримали сертифікати щодо використання програми «M.E.Doc». За
результатами інтерв'ювання керівництва ЗВО, гаранта ОП було встановлено, що фінансові ресурси на реалізацію та
розвиток ОП виділяються у достатньому обсязі за рахунок фінансування з загального та спеціального фондів
університету та залучення національних і зарубіжних грантів, що відповідає візії спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» ПНУ (https://cutt.ly/zclKlhL).
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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.

В ЗВО забезпечено безкоштовний доступ для учасників освітнього процесу до інфраструктури, інформаційних
ресурсів та онлайн-бібліотеки, яка містить необхідні матеріали для наукової діяльності та освітнього процесу
(https://cutt.ly/zx9UiQf). Також бібліотека надає можливість працювати з ресурсами відкритого доступу
(https://cutt.ly/Gx9Us77). За інформацією, отриманою під час зустрічі ЕГ із заступником директора бібліотеки, ПНУ
періодично отримує доступ до матеріалів наукометричних баз. На зустрічах із НПП та здобувачами ЕГ отримала
підтвердження інформації щодо можливості вільного доступу до інформаційної ресурсів, у т.ч. бази Ліга Закон,
наявної на випусковій кафедрі. Окрім того, усі здобувачі мають доступ до навчальних та навчально-методичних
матеріалів через платформу Moodle. Наповнення навчальних матеріалів у розрізі окремих освітніх компонентів ОП
було проаналізовано членами ЕГ через отриманий на запит гостьовий доступ.

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.

У ЗВО створено в цілому безпечне середовище для провадження освітнього процесу. Здобувачі та НПП
проінформовані та ознайомлені з правилами дотримання техніки безпеки. Інструктажі з охорони праці є
обов’язковою умовою проходження навчальних та виробничих практик, що підтверджено завідувачем кафедри під
час відеоогляду матеріально-технічної бази. Спираючись на результати спілкування із здобувачами та
випускниками ОП, можна зазначити, що вони задоволені рівнем безпечності освітнього середовища ПНУ.
Ґрунтуючись на відеоогляді навчальних корпусів, можна зробити висновок, що вони відповідають санітарно-
технічним вимогам, зокрема на кожному поверсі розміщені плани евакуації з приміщень та вогнегасники. Для
підтримки психічного здоров’я здобувачів у ПНУ створено та працює психологічний хаб, представник якого під час
зустрічі ЕГ із сервісними підрозділами підтвердила активне проведення роботи фахівцями хабу у напрямку
сприяння розвитку та підтримці психологічної безпеки особистості. Для працівників та здобувачів ПНУ послуги
центру є безкоштовними. Крім того, в ПНУ діє відділ соціального та гуманітарного розвитку, представник якого під
час зустрічі з ЕГ окреслив основні напрямки роботи цього відділу, які спрямовані на формування національної
свідомості, любові до рідної землі, бажання працювати задля держави. Комплексний план роботи відділу на 2020-
2021 н.р. представлений за посиланням: https://cutt.ly/yx9Uk3F. У зв’язку із карантинними обмеженнями служби
перебудовують свою роботу для покращення взаємодії із учасниками освітнього процесу у режимі онлайн-
спілкування.

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

Освітня підтримка здобувачів у ЗВО здійснюється шляхом отримання консультацій з викладачами, графік
проведення яких доводиться до відома здобувачів. Крім цього, за словами НПП та здобувачів, останні можуть
отримати консультації в електронному вигляді через електронну пошту, месенджери, та в режимі телефонного
зв’язку. Створення Viber-груп із освітніх компонентів та активне їх використання для спілкування між учасниками
освітнього процесу підтверджено представниками адміністративного персоналу, НПП та здобувачами. В
університеті запроваджується система електронного університету, у якій на сьогодні реалізовано електронний
розклад (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi), наявний доступ до особистих сторінок НПП та здобувачів, є
можливість формування електронної дошки оголошень (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-bin/board.cgi?
show=chair&num=27). ЕГ під час зустрічі із представниками адміністративного персоналу отримала інформацію, що
з метою контролю освітнього процесу у ЗВО активно використовується інститут кураторства та комунікація
представників деканату та ННЦ організації освітнього процесу із старостами академічних груп. На зустрічі із
представниками студентського самоврядування було зазначено про взаємодію із здобувачами через систему
профгрупоргів, наявних у академічних групах, та через Instagram Студради
(https://www.instagram.com/polissia_student_family/). Здобувачі під час зустрічі з ЕГ підтвердили факти
консультативної підтримки з боку деканату, викладачів кафедр. Голова студпрофкому під час зустрічі ЕГ із
представниками студсамоврядування відзначив можливість отримання здобувачами матеріальної допомоги, проте
подібних фактів на ОП підтверджено не було. Разом із тим, у зв’язку із переходом ПНУ на новий сайт, ЕГ констатує
відсутність електронних контактів для зв’язку на сторінці університету з контактами (http://znau.edu.ua/m-
universitet/contacts); недостатнє наповнення сайту щодо діяльності підрозділів, що забезпечують організацію
освітнього процесу (ННЦ з якості освіти, ННЦ організації освітнього процесу, ННЦ дуальної освіти – сторінки яких
на сайті відсутні), органів студентського самоврядування (наявна лише презентація Студради, контакти
студентського профспілкового комітету ЕГ на сайті не знайдено); застарілі дані щодо роботи сектору фізкультурної
роботи ЗВО (лише 2016-2017 року: https://cutt.ly/ex9UnQq). ЕГ констатує в цілому достатній рівень освітньої,
організаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів та потребу в посиленні інформаційної
підтримки за рахунок систематизації та актуалізації інформації на сайті ЗВО.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

П Н У створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами: в
навчальних корпусах та гуртожитках наявні пандуси, поручні; обладнано туалети для таких осіб; у одному з
навчальних корпусів є ліфти з достатньою шириною дверей, що було продемонстровано ЕГ під час онлайн-огляду
матеріально-технічної бази. В ПНУ розроблено порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення (https://cutt.ly/8x9UREm), де розписано порядок дій для таких осіб на території ЗВО. Доступ осіб з
особливими потребами до отримання вищої освіти у ПНУ, та зокрема на ОП «Облік і оподаткування», можливий
також у віддаленому форматі завдяки розміщенню навчальних матеріалів ОК на платформі Moodle, використання
програми ZOOM для спілкування з викладачами. Особи з особливими освітніми потребами за цією ОП не
навчаються (всього в ПНУ за словами керівництва ЗВО, навчається лише одна така особа).

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

У ПНУ побудована система виявлення, протидії та запобігання корупції, врегулювання конфліктних ситуацій, що
регулюється внутрішніми документами, об’єднаними під заголовком «Соціально-психологічний супровід» на
сторінці ЗВО з публічною інформацією (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). На цій же
сторінці є підрозділ із документами, присвячений запобіганню корупції під назвою «Запобігання та протидії
корупції». Здобувачі, представники студентського самоврядування, НПП під час зустрічей з ЕГ продемонстрували
достатню поінформованість про існуючу політику вирішення конфліктних ситуацій. Подібних прецедентів на ОП
ними підтверджено не було. Разом із тим потребує удосконалення реакція ЗВО на звернення, що надходять на
електронну скриньку довіри шляхом перезакріплення її адміністрування ННЦ забезпечення якості освіти ПНУ,
який створено з метою удосконалення освітнього процесу ЗВО (на сьогодні її адміністрування підпорядковане
студентському профспілковому комітету та, як показала перевірка ЕГ, реакції на подане звернення із зворотною
електронною адресою з його боку не відбулося).

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами є: 1. Доступ для осіб з особливими потребами (наявність пандусів до навчальних приміщень,
спеціально облаштованих туалетів, ліфтів). 2. Оновлення матеріально-технічної бази кафедри (здійснення ремонтів
у аудиторіях, оновлення меблів). 3. Створення та діяльність психологічного хабу. 4. Значний перелік періодичних
видань, пов’язаних із ОП. 5. Надання безоплатної можливості для проведення здобувачами наукових досліджень та
публікації їх результатів у студентських збірниках ПНУ.

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

Слабкі сторони: 1. Переважне використання програми 1С у якості ліцензованого програмного забезпечення у
освітньому процесі ОП. 2. Недостатнє наповнення нового сайту ПНУ інформацією щодо структурних підрозділів та
їх роботи (відділи університету, органи студентського самоврядування), відсутність електронних контактів для
зв’язку на сторінці університету з контактами. 3. Недостатня ефективність обробки звернень, що надходять на
електронну скриньку довіри університету. Рекомендації: 1. Розглянути можливість закупівлі вітчизняного
ліцензованого програмного забезпечення, яке відповідає предметній області ОП. 2. Оновити інформацію про
відділи та органи студентського самоврядування на сайті ПНУ, додати електронні контакти для зв’язку. 3.
Вдосконалити обробку звернень, що надходять на електронну скриньку довіри (можливо за рахунок
перепідпорядкування її ННЦ якості освіти).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

В цілому освітнє середовище ПНУ є студентоцентрованим; ЗВО виділяє фінансові ресурси для оновлення та
вдосконалення матеріально-технічної бази ОП та університету. Продемонстроване матеріально-технічне
забезпечення; достатність та доступність інформаційних ресурсів, у т.ч тих, що відповідають фаху; створені умови
доступу осіб з особливими потребами; створення та діяльність психологічного хабу при наявності потреби щодо
посилення інформаційної підтримки за рахунок систематизації та актуалізації інформації на сайті ЗВО з
урахуванням голістичного підходу до оцінювання, свідчать, що ОП та освітня діяльність за цією програмою, загалом
відповідають Критерію 7 за рівнем В, з недоліками, що не є вагомими. Запропоновані рекомендації щодо усунення
виявлених слабких сторін ОП є досяжними.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП регламентовані в ПНУ Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/df1ssxb), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти (https://cutt.ly/nf1sivA), Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої
програми (https://cutt.ly/nf1aGYt), Положенням про Раду стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського
обліку, оподаткування та аудиту (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про стейкхолдерів
освітніх програм.pdf). В ході опитування фокус-груп, вивчення додаткової інформації, наданої на запит ЕГ, було
встановлено повну відповідність зазначеним у нормативних документах вимогам. ОП переглядалася щорічно з 2017
по 2020 роки за регламентованою процедурою, що включає розробку ОП з залученням зовнішніх і внутрішніх
стейкґолдерів, затвердження її рішенням вченої ради ПНУ, перегляд за результатами моніторингу (оновлення або
модернізація). Останні зміни ОП, що відбулися у 2020 році, обґрунтовані пропозиціями Ради стейкхолдерів
(протокол №3 від 20.03.2020) та підтримані кафедрою бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (протокол
№10 від 24.04.2020). Витяги з протоколів були надані на запит ЕГ. Зміни включали таке: введення додаткової СК12
«Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та здійснювати розрахунки податкових платежів з
метою відображення їх в обліку і податковій звітності»; коригування назв та змісту окремих ОК (ОК8 «Прикладна
математика для економістів» (9 кредитів ЄКТС) замінено ОК9 «Прикладна математика, математичні моделі та
логіка для економістів» (12 кредитів ЄКТС); ОК24 «Господарське право» (4 кредити ЄКТС) та ОК25 «Трудове право»
(4 кредити ЄКТС) замінені ОК20 «Право в управлінні підприємством» (10 кредитів ЄКТС); ОК19 «Фінанси і кредит»
(9 кредитів ЄКТС) і ОК20 «Податкова система» (4 кредити ЄКТС) замінені ОК17 «Фінанси, податки і казначейська
справа» (10 кредитів ЄКТС)); блоки вибіркових дисциплін «Облік і оподаткування», «Облік, аудит і контроль в
державному управлінні» та «Оподаткування, податковий облік, аудит та контроль» замінено на більш гнучкий вибір
з каталогу вибіркових ОК, до яких включено 35 дисциплін. Зазначені зміни були запропоновані як роботодавцями,
так і студентами (запропонували включити дисципліну «Діджиталізація облікового процесу на підприємстві»), що
було підтверджено ЕГ на он-лайн зустрічах з різними стейкґолдерами. Доцільність внесення змін обґрунтована
проведеною гарантом ОП та НПП оцінкою тенденцій розвитку ринку праці фахівців з обліку і оподаткування та
потребами посилення змісту ОК з урахуванням останніх тенденцій розвитку економіки, зокрема процесів
діджиталізації.

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 за ОП залучені до процесу перегляду ОП через створену Раду студентського самоврядування
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка представлена студентами усіх курсів бакалаврського та
магістерського рівнів. У ході опитування фокус-груп ЕГ визначила, що у Раді мають представництво всі групи
студентів денної форми навчання. Члени Ради також входять до Ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про
стейкхолдерів освітніх програм.pdf). Студенти під час інтерв’ювання підтвердили, що вони беруть участь в
опитуванні студентів, заповнюють анкети (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/komunikatsiini-zviazky). Студентка 3-го курсу Мельник Анна зазначила, що за пропозиціями студентів до ОП у
2020 році було введено ВК5.1 «Облік і звітність в оподаткуванні», ВК5.5 «Електронний кабінет платника податків»
та певні теми до інших ОК. На кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту закріплено відповідальну
особу за розробку, розміщення та технічне опрацювання результатів анкетування (доцент Ярмолюк О.Ф.). Кафедра
колегіально розглядає результати опитування та необхідність прийняття певних рішень, зокрема щодо внесення
змін до ОП.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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Роботодавці, що спілкувалися з ЕГ, підтвердили залучення до процесу розробки та перегляду ОП як безпосередньо,
так і через Раду стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про стейкхолдерів освітніх програм.pdf).
Інтерв’ювання фокус-груп підтвердило фактичну залученість роботодавців до роботи Ради стейкхолдерів. Так,
голова ради – фінансовий директор АТ «Житомирський маслозавод» Ісакова С.Ю. описала процедуру зборів Ради та
ті питання, які піднімалися на їх засіданнях щодо внесення змін до ОП. Витяги з протоколів засідань Ради, надані на
запит ЕГ, містять перелік тих питань, що знайшли відображення у змінах до ОП. Роботодавці, гарант ОП, викладачі,
студенти та представники студентського самоврядування високо оцінюють залученість роботодавців до реалізації
ОП. Водночас гарант ОП Цаль-Цалко Ю.С. розповів про плани щодо розширення переліку роботодавців, які входять
до складу Ради стейкґолдерів за галузями та сферами діяльності (банки, малий бізнес, страхування тощо), що має
забезпечити ширшу залученість зацікавлених сторін та кращу якість ОП.

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

У ПНУ ведеться робота зі створення Асоціації випускників, розроблено проєкт відповідного Положення про
асоціацію випускників Поліського національного університету
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРОЄКТ Положення про асоціацію випускників.pdf), що
передбачає створення та ведення інформаційної бази даних випускників. Водночас кафедра бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту проводить власну роботу щодо збирання інформації про випускників спеціальності «Облік
і оподаткування». Відповідна інформація була надана на запит ЕГ та включає дані про 281 випускника, зокрема рік
випуску, місце роботи та посаду. Також розроблено анкету для опитування випускників, що розміщена на сайті
кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/komunikatsiini-zviazky).

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

У ПНУ діє Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення про ннц забезпечення якості освіти жнаеу.PDF).
Виявлення недоліків освітнього процесу системою внутрішнього забезпечення якості регулюється Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/SgqTMas). У самоаналізі ПНУ зазначено, що за
час реалізації ОП суттєвих недоліків не було виявлено, проте було визначено вузькі місця щодо перевірки
письмових робіт на плагіат, блоковості вибіркових дисциплін, недостатності технічного забезпечення для
проведення дистанційного навчання. За результатами аналізу внутрішніх нормативних документів та інтерв’ювання
фокус-груп ЕГ відзначає зрушення у зазначених в самоаналізі вузьких місцях. Так, на запит ЕГ було надано
договори між ПНУ та ТОВ «Антиплагіат» (від 05.02.2021) і ТОВ «Плагіат» (від 22.02.2021), що засвідчують
практичну можливість розширення робіт, що будуть перевірятися на плагіат. Достатність обсягів перевірки, що
визначені зазначеними договорами, для включення курсових робіт здобувачів вищої освіти за ОП підтвердила
заступник директора бібліотеки Завадська Н.В. Водночас все ще потребує перегляду підхід до вибірковості
дисциплін, зокрема їх блоковість, кількість кредитів ЄКТС, що виділяються на їх опанування, тощо. Крім того,
процедури внутрішнього забезпечення якості освіти потребують більшого залучення стейкґолдерів, зокрема
студентського самоврядування.

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

Акредитація ОП проводиться вперше, тому ЕГ проаналізувала зауваження, що були висловлені за результатами
акредитації ОПП «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем (жовтень 2020 року): 1) За Критерієм 2
було рекомендовано сформувати в ЗВО загальний каталог вибіркових дисциплін. Керівник ННЦООП Усюк Т.В. під
час он-лайн зустрічі запевнила, що в ПНУ триває процес запровадження загальноуніверситетського каталогу
вибіркових дисциплін. Це буде відображено у нових вимогах до структури ОП та НП, які планується найближчим
часом затвердити. 2) За Критерієм 3 відзначалася відсутність застосування практики визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті при реалізації ОП. ЕГ було продемонстровано переконливі докази
поширення практики зарахування результатів неформальної освіти, що заохочується викладачами. 3) За Критерієм
4 були відсутні приклади участі здобувачів у програмах академічної мобільності. В.о. декана факультету обліку та
фінансів Ковальчук О.Д. зауважив, що ПНУ веде роботу у напрямку участі в проєкті Erasmus+, результати якої
мають стати відомі найближчим часом. 4) За критерієм 5 зазначалося, що проблемним аспектом було визначено
існування лише проєкту Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ.
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів в ПНУ було введено в дію
01.03.2021 (https://cutt.ly/McwN5Di). 5) За Критерієм 6 не всі викладачі мали публікації у журналах, які входять до
наукометричних баз Scopus, WoS. ЕГ встановила, що після акредитації було проіндексовано у Scopus статті
Цегельник Н.І., Дмитренко О.М., Ярмолюк О.Ф., інформація про які відображена у таблиці 2 самоаналізу. 6) За
Критерієм 7 було відзначено неповну відповідність умов для повноцінного навчання студентів з особливими
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освітніми потребами, рекомендовано розробити алгоритм анонімних електронних звернень студентів та
популяризувати послуги психологічної служби серед студентів. В ході експертизи ЕГ встановлено, що наразі а ПНУ
навчається лише один студент з особливими освітніми проблемами, щодо якого відбувається постійний моніторинг.
Зокрема, розклад занять для групи, у якій навчається цей здобувач, до карантину завжди передбачав залучення
аудиторій першого поверху. Також було створено он-лайн формат скриньки довіри (https://cutt.ly/Oj6gv93), працює
психологічний хаб «SAFE SPACE», який веде активну діяльність, що підтвердила представник соціально-
психологічної служби Журавльова Л.П. та опитані студенти та НПП. 7) За Критерієм 8 необхідно було розробити
загальноуніверситетську систему збору інформації щодо кар’єрного шляху випускника та проводити опитування
щодо якості вищої освіти для випускників. ЕГ підтвердило, що в ПНУ відбувається процес створення Асоціації
випускників, на кафедрі створено базу випускників, яку планується систематично поповнювати. Розроблено анкету
випускника (https://cutt.ly/dlfjt7l).

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

Функціонування Навчально-наукового центру забезпечення якості освіти в ПНУ відбувається на основі відповідного
Положення, введеного в дію 01.01.2020 (https://cutt.ly/XcxLYai). До основних функцій ННЦ забезпечення якості
освіти належать визначення процедур забезпечення якості вищої освіти, моніторинг та періодичний перегляд ОП,
розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності, розробка та впровадження заходів щодо
підвищення якості ОП, участь у роботі з запобігання та виявленню академічного плагіату у наукових працях НПП та
здобувачів освіти тощо. Під час он-лайн спілкування керівниця ННЦ забезпечення якості освіти Степаненко Н.І.
продемонструвала повне розуміння сутності процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти та
підтримку цих процесів у ПНУ, зокрема, щодо необхідності забезпечення академічних свобод учасників освітнього
процесу, наповнення загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін тощо. За результатами оцінки всіх
фокус-груп та аналізу документів, що були опрацьовані в інших підкритеріях, можна стверджувати, що у цілому в
академічній спільноті ПНУ підтримується культура якості освіти. ЕГ рекомендує продовжити роботу над
налагодженням комунікації між навчально-науковим центром забезпечення якості освіти та зовнішніми та
внутрішніми стейкґолдерами, зокрема доцільно посилити роль студентського самоврядування у забезпеченні
процедур контролю якості.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: 1) Проведення періодичних опитувань стейкґолдерів, що проводяться у рамках ОП на актуальні
теми. 2) Створення бази випускників кафедри.

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

Слабкі сторони: 1. Незначна залученість студентського самоврядування та студентів до процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти. Рекомендації: 1. Проводити анонімне онлайн-анкетування здобувачів у межах кожного
ОК. 2. Проводити збір та поповнення інформації про кар’єрний шлях випускників на систематичній основі. 3.
Активізувати залучення усіх груп стейкґолдерів (випускників, роботодавців, студентського самоврядування тощо) до
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Оцінка відповідності рівню В за критерієм 8 базується на наявності у ЗВО внутрішніх документів, що визначають
політику формування культури якості та процедури її впровадження для всіх учасників освітнього процесу. Наразі
ЗВО запроваджує практики посилення залученості різних груп стейґолдерів до окремих процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти, зокрема шляхом проведення анонімного опитування на постійній основі. Запропоновані
ЕГ рекомендації в контексті Критерію 8 є досяжними.
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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.

Документи, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, розміщені на сайті університету
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). До них належать: Положення про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ, Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ, Положення про порядок створення
та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ, Положення про дуальну освіту, Положення про практику
здобувачів вищої освіти, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ЖНАЕУ, Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Поліському
національному університеті та інші. Під час інтерв’ювання було виявлено різнобачення у положеннях щодо
перевірки на плагіат (необхідність перевірок курсових робіт), наявності інформації стосовно написання
кваліфікаційної роботи у силабусі щодо атестаційних іспитів. У цілому права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу є доступними для них та дотримуються під час реалізації освітньої програми.

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.

Проєкт ОП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2021 року розміщено на сайті
Університету з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкґолдерів). Під час зустрічі
ЕГ із стейкґолдерами вони повідомили, що попереднє обговорення ОП відбувалося та планується обговорюватись
подалі на засіданні Ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту
(підтверджуючі документи засідань Ради стейкхолдерів було надано на запит ЕГ). Також потребує удосконалення
підхід щодо оприлюднення проєктів ОП, наявний у ЗВО. Проєкти ОП, які оприлюднюються на сторінці ЗВО щодо
публічної інформації (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та на сайті кафедри
(https://cutt.ly/7x9UVmU), не містять конкретної інформації щодо періоду обговорення; за результатами
обговорення не публікується звіт, який надасть можливість проаналізувати врахування/неврахування отриманих
рекомендацій у ході цього процесу. Завідувач кафедри Мороз Ю.Ю. повідомила, що конкретних термінів
обговорення проєкту ОП «Облік і оподаткування» 2021 року не встановлено, оскільки у ПНУ відбувається зміна
вимог до структури ОП та НП, які планується найближчим часом затвердити.

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.

ПНУ на офіційному веб-сайті вчасно оприлюднює ОПП «Облік і оподаткування», яка складається з загальної
характеристики освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для
здобуття відповідного ступеня вищої освіти, переліку компетентностей випускника, нормативного змісту підготовки
здобувачів вищої освіти, сформульованого у термінах результатів навчання, форм атестації здобувачів вищої освіти,
вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Інформація про ОК також розміщена на
сайті та є загальнодоступною. Зокрема на сайті випускової кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-
finansiv/m-about-booa/osvitnii-protses) розміщені усі варіанти ОП бакалаврського рівня (2017, 2018, 2019, 2020 років
оновлення та проєкт ОП 2021 року), що підтверджує прозорість ЗВО. Представники роботодавців, випускників,
здобувачів під час зустрічей з ними підтвердили власну поінформованість про місце розміщення інформації про ОП
та її доступність. Загалом інформація про освітню програму є достовірною і точною для заінтересованих сторін
(стейкґолдерів) та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про
освітню програму.

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

Слабкі сторони: наявність різнобачень у положеннях щодо перевірки на плагіат, наявність інформації щодо
написання кваліфікаційної роботи у силабусі із атестаційних іспитів, хоча чинна редакція ОП такого варіанту
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підсумкової атестації не містить, відсутність встановлених термінів обговорення оприлюднених на сайті ЗВО
проєктів ОП. Рекомендації: привести у відповідність: внутрішні документи ПНУ щодо перевірок на плагіат у частині
обов'язковості перевірок курсових робіт, інформацію щодо форми підсумкової атестації за ОП у силабусі із
атестаційних іспитів до даних, зазначених у ОП та НП; удосконалити підхід щодо оприлюднення проєктів ОП у ЗВО
шляхом публікації встановлених термінів їх обговорення та звітів, які дозволять проаналізувати
врахування/неврахування отриманих рекомендацій у ході цього процесу.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Оцінка відповідності рівню В за критерієм 9 базується на прозорості та публічності інформації ЗВО, яка є доступною
для всіх учасників освітнього процесу. ЗВО продовжує удосконалювати внутрішню нормативну базу та наповнення
оновленого сайту. Запропоновані ЕГ рекомендації в контексті Критерію 9 є досяжними.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

-

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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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:
Відсутні

***

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

Лопатовський Віктор Григорович

Члени експертної групи

Слободяник Юлія Борисівна

Козак Анастасія Романівна
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