
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 9060 Агроінженерія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 208 Агроінженерія

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 9060

Назва ОП Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 208 Агроінженерія

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 Войтік Андрій Володимирович, Стеценко Ірина Ігорівна, Власовець
Віталій Михайлович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.03.2021 р. – 19.03.2021 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.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%9
6%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ЕГ під час аналізу відомостей самооцінювання, наданої за запитом документації, та під час проведення
дистанційного етапу акредитаційної експертизи проаналізувала докази і переконалась в тому, що освітній процес за
ОПП «Агроінженерія» у ПНУ здійснюється з урахуванням отриманих результатів сучасних досліджень та технічних
рішень в даній галузі. ОПП в цілому відповідає Критеріям акредитації, є актуальною, враховуючи вимоги сучасного
ринку праці, інтереси стейкхолдерів, напрями розвитку спеціальності та ЗВО. Цілі ОПП є чіткими, структура та зміст
логічними і послідовними. Форми навчання відповідають сучасним вимогам вищої освіти, цілям ОПП. Для
реалізації ОПП є необхідний рівень матеріально-технічних ресурсів, кадрове та навчально-методичне забезпечення.
Значна увага ЗВО приділяється відкритості та прозорості, дотриманню академічної доброчесності всіма учасниками
освітнього процесу. Важливим аспектом є високий рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, що було
встановлено при роботі експертної групи. Професійна кваліфікація викладачів відповідає діючим вимогам, цілям
ОПП, місії та стратегії розвитку ЗВО. Результати акредитаційної експертизи показують, що ОПП та освітня
діяльність ЗВО відповідають усім Критеріям акредитації з недоліками, що не є суттєвими.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Підсумовуючи, можна виділити такі сильні сторони та позитивні практики ОПП: 1) цілі ОПП чітко сформульовані,
відповідають місії та стратегії ЗВО; 2) більшість інформації, необхідної учасникам освітнього процесу знаходиться у
вільному доступі; 3) в університеті створені умови для поєднання студентами навчання і дослідження відповідно до
їх наукових інтересів; 4) здобувачі вищої освіти мають високий рівень задоволення навчанням, приймають активну
участь в формуванні ОПП, вирішенні кадрових питань; 5) процедура двоступеневої перевірки кваліфікаційних робіт
на плагіат стимулює студентів до дотримання високого рівня академічної доброчесності, про види та способи
дотримання якої здобувачі достатньо проінформовані; 6) ЗВО активно стимулює розвиток професійної майстерності
викладачів шляхом дієвої системи матеріальних заохочень, визнання результатів неформальної освіти, створення
індивідуальної траєкторії підвищення кваліфікації викладача терміном на п’ять років; 7) освітнє середовище та
матеріальні ресурси ОПП відповідають вимогам у сфері надання освітніх послуг, постійно модернізуються, а також є
безпечними для життя та здоров’я здобувачів; 8) навчально-науковий центр забезпечення якості освіти у співпраці з
іншими структурними підрозділами ПНУ, здобувачами та роботодавцями активно розбудовує систему внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ виявлено ряд слабких сторін та запропоновано рекомендації, які дають можливість удосконалити ОПП: 1)
процедура формування індивідуальної освітньої траєкторії повинна бути висвітлена на сайті університету
(рекомендується розмістити всі необхідні для цього матеріали у відкритому доступі, включаючи організаційні
документи, оновлений каталог елективних дисциплін та анкети для студентів); 2) для більшого залучення
здобувачів до роботи в наукових гуртках створити окремий розділ на сайті університету або веб-сторінках кафедр, де
відображатиметься діяльність гуртків та переваги від участі в них; 3) для підвищення інтернаціоналізації в освітній
діяльності за ОПП підвищити рівень опублікованості викладачів у визнаних міжнародних наукових виданнях,
залучати студентів до виконання досліджень за міжнародною тематикою; 4) з урахуваннням позитивних результатів
системного залучення здобувачів до процесу перегляду ОПП 2020 р. рекомендовано провадити таку практику при
оновленні ОПП у подальшому; 5) експертною групою рекомендовано систематизувати інформацію про ОПП на
офіційному сайті університету, наповнити новий сайт університету (https://polissiauniver.edu.ua) необхідною
інформацією та зробити його зручним для іншомовних користувачів; 6) для інтернаціоналізації ОПП
рекомендовано розглянути можливість започаткувати викладання освітніх компонент професійного спрямування
іноземними мовами.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Доцільність відкриття ОПП «Агроінженерія» обговорювалась та затверджена на Вченій раді ЖНАЕУ (протокол № 8
від 27.05.2016 р.,), а останній перегляд здійснено у 2020р. (протокол Вченої ради № 11 від 24.06.2020 р.).
(https://drive.google.com/file/d/1Vwgseb1jMs0GN2UkoShXevsQEnGM6cD_/view) та введено в дію наказом від
1.09.2020р. Згідно наказу МОН України №329 від 03.03.2020р. ЖНАЕУ перейменовано у Поліський національний
університет (далі ПНУ). Цілі ОП (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Освітня програма 208
Агроінженерія бакалавр 2020.pdf) мають професійне спрямування, сформульовані чітко, відповідають стратегії
розвитку ПНУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/стратегія до 2025.pdf) та місії ЗВО
(підтверджено під час спілкування з гарантом ОП і керівником ЗВО), а саме у частині підготовки професійної еліти,
що забезпечує не тільки ефективне функціонування сучасної сільськогосподарської техніки та агротехнологій, але й
генерацію нових знань, інноваційних ідей та створенні новітніх технологій, участі у біоенергетичних проектах в
рамках UABIO, проектах аграрної проблематики в рамках співпраці з університетами Індонезії (UNAS). Реалізації
місії ЗВО сприяє також унікальність ОП, що орієнтована на формуванні сучасних ключових компетенцій бакалавра з
агроінженерії з поглибленим вивченням геоінформаційних та систем автоматизованого проектування, керування.

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

Проведені зустрічі показали, що інтереси та пропозиції стейкхолдерів враховуються відповідно до п.11.1
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» та «Положення про порядок реалізації моніторингу та
перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020 р.) і
передбачають два рівні управління ОП – адміністративний (деканат факультету) та академічний (гарант програми),
що забезпечує єдину системну комунікацію між ними та ЗВО. Інтереси стейкхолдерів враховуються під час
формування цілей ОПП та програмних результатів навчання: для здобувачів через формування індивідуальної
освітньої траєкторії при виборі дисциплін, проводяться систематично опитування щодо якості підготовки за ОП,
задоволеності навчанням, якості викладання та навчання
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Результати опитування здобувачів.pdf). Результати
враховано протоколи №9 та №11 засідання кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії від 27.03.2020р.
та від 15.05.2020р., додано ОК та відкориговано зміст: «Ділова іноземна мова», «Інформаційні технології та ГІС»,
«Нарисна геометрія, інженерна графіка». Участь роботодавців (Viemose Driboda A/S (Данія), ТОВ «ДГС-Україна»,
ПСП «Очередько») щодо розширення дисциплін пов’язаних з енергозбереженням механізованих процесів у
рослинництві, передових агротехнологій для споруд захищеного ґрунту (вибіркові ОК ВБ1.12-14), процесів
пов’язаних з механізацією переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (ОК 25, вибіркових ВБ1.11,
ВБ1.12, ВБ1.14).

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання випливають з галузевого та регіонального контексту
(напрям «Раціональне природокористування» та «Енергетика та енергоефективність» ст.3 п.4 Закону України «Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», та п.4 додатка Постанови КМ України «Про затвердження переліку
пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020р.»,
результатами співпраці з Департаментами агропромислового розвитку та економічної політики (ОК30), а також
регіонального розвитку Житомирської ОДА шляхом долучення академічної спільноти до розробки та реалізації
стратегії розвитку регіону, зокрема альтернативної енергетики, органічного виробництва та створення
регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся» (ВБ 1.2), впровадження технологій захищеного грунту
(ВБ 1.12). Вони також відповідають тенденціям розвитку спеціальності (ПР12, ПР19, ПР23). Зважаючи на те, що ПНУ
має високий рівень наукового та кадрового забезпечення з аграрних наук (кваліфікаційна група В університету в
розрізі наукової, науково-технічної діяльності), зокрема агрономії, одним з напрямків вдосконалення ОПП є
врахування цього напряму при формуванні фокусу програми. Цілі та програмні результати навчання були
сформульовані з врахуванням досвіду схожих закордонних (Cільськогосподарська академія Університета Вітовта
Великого (Литва), Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (Польща) та вітчизняних (НУБіП, ТДАТУ)
освітніх програм що дозволило не тільки скоригувати освітні компоненти, але й оновити перелік вибіркових.

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.
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Програмні результати навчання ОПП «Агроінженерія» у повному обсязі відповідають Стандарту вищої освіти
України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство» (наказ МОН України №1340 від 05.12.2018 р.).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОПП та програмні результати навчання випливають із галузевого та регіонального контексту, який чітко
прослідковується як в компонентах ОП, так і в програмних компетентностях. Існує тісна співпраця структурного
підрозділу – факультету інженерії та енергетики із представниками галузі в регіоні та закордонними навчальними
закладами що надає суттєві можливості для розвитку ОПП.

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

Рекомендується розглянути можливість збільшення обсягу вивчення іноземної мови в рамках ОПП (згідно
навчального плану викладається в циклі загальної підготовки ОК5 на протязі четвертого семестру в обсязі 42
аудиторних годин) для прискорення реалізації стратегії розвитку ПНУ (участь здобувачів у біоенергетичних
проектах UABIO, проектах аграрної проблематики з університетами Індонезії UNAS), яке також дозволить
інтенсивніше залучати здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності з провідними закордонними
закладами вищої освіти, а також краще підготуватись до ЗНО при вступі на другий (магістерський) рівень вищої
освіти. ОПП через свій фокус не в повному обсязі використовує потенціал існуючих сильних сторін інших
структурних підрозділів ЗВО, зокрема агрономічного факультету, а саме тісних взаємозв’язків з агротехнологіями
провідних компаній, високий рівень наукового забезпечення (кваліфікаційна група В університету з аграрних наук
та ветеринарії в розрізі наукової, науково-технічної діяльності), що значно розширило б привабливість програми
для потенційних здобувачів освіти, зокрема фермерів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП «Агроінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти має достатній рівень узгодженості за
підкритеріями 1.1, 1.2, 1.4 та недостатній рівень узгодженості за підкритерієм 1.3 (недостатнє використання сильних
сторін ЗВО). Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в
генеруванні підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність ОПП Критерію 1, 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).

Термін навчання на ОПП «Агроінженерія» становить чотири роки, а обсяг освітньої складової – 240 кредитів ЄКТС,
що відповідає нормативним вимогам до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (стаття 5, п.6 Закону України
«Про вищу освіту» редакція від 25.09.2020р.). Загальна частка вибіркової компоненти складає 25,42%, що
відповідає вимогам статті 62, п.15 Закону України «Про вищу освіту» редакція від 25.09.2020р. Відповідно до ОПП
(розділ ІІІ) ЗВО має практику визнання та перезарахування кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої ОПП
підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) в обсязі згідно стандарту спеціальності.

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.
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ОПП є чітко структурованою і містить всі необхідні позиції та визначення (загальна характеристика, перелік
компетентностей та ПРН, перелік ОК та їх логічна послідовність тощо). Структура та зміст програми відповідають
стандарту вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» та 6 рівню Національної рамки кваліфікацій. ОПП
містить зокрема ОК обов’язкової (загальної підготовки – 61 кредит, професійної, що орієнтовані, в тому числі, на
фокус програми – 102 кредити) та вибіркової компонент (загальної підготовки – 24 кредити, професійної – 37
кредитів). Обсяг виробничих та навчальних практик – 12 кредитів. Завершується навчання за ОПП підготовкою
кваліфікаційної роботи та її захистом. Для підготовки ОПП залучені зовнішні профільні стейкголдери
(представники Viemose Driboga A/S з Данії, директор ТОВ «ДГС-Україна», директор ПСП «Очередько», головний
інженер СТОВ «Старокотелянське»). Обов’язкова компонента забезпечує заявлені цілі та результати навчання ОПП.
В той же час слід зауважити, що незважаючи на широкий фокус самої ОПП, потребує доопрацювання структурно-
логічна схема, фокус окремих освітніх компонент, адже програмний результат навчання ПР07 забезпечується 15 ОК,
а спеціальні компетентності СК10 та СК11 також 15 ОК. Оцінка силабусів цих ОК показала наявність переважно
окремих елементів в ОК, а не окремих структурних компонентів. Робота з фокус-групами підтвердила зрозумілість
ОПП для здобувачів та стейкхолдерів.

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

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 «Аграрні науки та
продовольство», а саме в частині вивчення явищ та процесів, пов’язаних з моделюванням, конструюванням,
удосконаленням, функціонуванням, дослідженням машин та обладнання, з урахуванням сучасних технологічних
процесів їх виготовлення та утилізації. Аналіз змісту освітніх компонент (силабуси представлені на сайті ЗВО
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), послідовності їх вивчення, дозволив встановити, що
вони відповідають фаховим компетентностям предметної області спеціальності. Факт оновлення змісту дисциплін
підтверджено на зустрічах фокус-груп як академічної спільноти, так і студентів. Роботодавці підтвердили також
постійне оновлення як обладнання на ОПП (ВАТ «Вібросепаратор», «KUHN-Ukraine», ТОВ «Брацлав-ЗМ», АТ
«Ельворті», ТОВ МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна, ТОВ «ПАРТНЕР-ВС», «РДО Україна», СФГ «ПН Поділля», ТОВ
«Агрофірма Брусилів»), яке використовується в навчальному процесі, так і освітніх компонент, пов’язаних з його
використанням, зокрема ОК13, ОК22, ОК24, ОК25 та інш.

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

Структура ОПП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії у відповідності до
«Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (рішення Вченої Ради протокол №8 від 27.03.2019р.,
посилання: http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ.pdf), яке розроблено на основі статті 62, п.15 Закону України «Про вищу освіту», та «Положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ» (рішення Вченої Ради протокол №1 від 19.08.2020р.,
посилання: http:// znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Положення про вибіркові навчальні дисципліни
освітньої програми у ЖНАЕУ.pdf). Процедури формування вибіркової компоненти індивідуального навчального
плану розпочинаються написанням здобувачами заяв (для першого курсу з 01 вересня до 30 вересня, а старших – з
20 березня до 07 квітня навчального року) щодо їх включення до індивідуальних навчальних планів, які в
подальшому зберігаються в особових справах. З каталогом вибіркових дисциплін студенти мають можливість
ознайомитись на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Каталог вибіркових дисциплін.pdf).
Такий вибір підтверджено при проведенні фокус-груп зі здобувачами вищої освіти та представниками студентського
самоврядування. Встановлено, що частка вибіркової компоненти складає 61 кредит, тобто 25,42%, для ОПП 2019-
2020рр. та 60 кредитів, тобто 25% для ОПП 2017-2018рр. Каталог елективних дисциплін та процедура їх вибору, що
розміщені на сайті університету, є застарілими. Доступ до нового каталогу обмежений так, як він знаходиться на
новому сайті, що зараз в стані розробки. Робочі програми дисципліни розміщені в системі дистанційного навчання
MOODLE і доступ до них обмежений. Бажано зробити процедуру вибору дисциплін більш відкритою, розмістити її,
каталог вибіркових дисциплін, включаючи дисципліни з інших спеціальностей, та робочі програми у відкритому
доступі на сайті університету.

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

ОПП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів, яка є інтегрованою через поєднання
практичного та освітнього компонентів на протязі всього процесу підготовки. Здобувачі ОПП проходять три
навчальні практики «Вступ до спеціальності», «Слюсарна справа та трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські
машини» та виробничу (згідно договорів та філій випускової кафедри – договори №14-02 ПП ЖЕРМ, №09-02 ФГ
«Реберт», №11-02 ТОВ «Агрофірма Брусилів», №10-02 ПП «Івановицьке-2008», №26-02 СТОВ
ім.Б.Хмельницького, №26-02 СФГ «ПН Поділля», ) загальним обсягом 12 кредитів. Практична підготовка
здійснюється згідно «Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти» (рішення
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Вченої Ради протокол №7 від 27.02.2020р., посилання:
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про практику здобувачів вищої освіти.pdf).
Опитування в фокус групах здобувачів та роботодавців підтвердило проходження практик. Крім того, практична
підготовка проводиться в межах вивчення освітніх компонент в обсязі 768 годин.

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

Специфіка ОПП передбачає в обов’язковому порядку формування у здобувачів соціальних навичок. Зміст ОПП
містить перелік загальних, спеціальних (фахових) компетентностей, а також програмних результатів навчання,
частина яких співвідноситься з soft skills. Освітні компоненти ОК1 «Історія та культура України», ОК2 «Українська
мова (за професійним спрямуванням)», ОК5 «Ділова іноземна мова», ОК6 «Вступ до спеціальності з основами
професійної етики» спрямовані саме на розвиток соціальних навичок, в тому числі на формування поваги до
етичних принципів, лідерства, впровадження етичних конструктивних норм взаємовідносин в колективі,
самостійності і відповідальності у роботі. Крім того студенти регулярно приймають активну участь у Всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, захищають випускову
кваліфікаційну роботу, що разом з вивченням ОК10 «Філософія» та ОК11 «Правознавство» формує критичне
мислення. При навчанні на ОПП в рамках семінарів, практичних занять проводяться ділові ігри, тренінги,
використовуються командні методи навчання. Науково-педагогічний персонал ОПП постійно підвищує
кваліфікацію (розділ «Програми підвищення кваліфікації та стажування» http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya), в тому числі за соціальними та професійними напрямами.

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

Результати навчання, які описані в ОПП загальними та спеціальними (фаховими) компетентностями (19 освітніх
компонент) забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь та навичок. У зв’язку з відсутністю професійного
стандарту група розробників ОПП орієнтувалась на вимоги Національного класифікатору України ДК 003:2010
«Класифікатор професій» (наказ Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. № 327 із змінами відповідно до
наказу Мінекономрозвитку України № 923 від 16.08.2012р.), Постанову КМУ від 23 листопада 2011р. № 1341 «Про
затвердження Національної рамки кваліфікації» (зі змінами від 25.06.2020р.) та International Standard Classification
of Occupations 2008 (ISCO-08), а саме: 2145.2 та 3115.

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.

Підготовка здобувачів за ОПП «Агроінженерія» розрахована на 240 кредитів (4 роки підготовки), з яких 2404 годин
(35,8%) це аудиторне навантаження, а 4316 годин (64,2%) самостійна робота, що відповідає навчальним планам
студентів. Для заочної форми співвідношення складає 586 годин (8,7%) та 6134 години відповідно (91,3%). Згідно
«Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» час самостійної роботи студента для денної форми
навчання повинен знаходитись в межах 60-65% загального обсягу часу вивчення ОК, для заочної форми – 90-92%. У
ПНУ діють загальні вимоги щодо розподілу обсягу окремих ОК із фактичним навантаженням здобувачів,
ефективність яких була підтверджена при роботі ЕГ з фокус-групами. Ознайомлення зі змістом освітньої
компоненти здобувачів відбувається через робочу програму дисципліни, методичні матеріали. Для дистанційної
роботи використовуються електронні ресурси бібліотеки ЗВО (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) та платформа Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua/).

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.

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не проводиться в рамках ОПП «Агроінженерія».

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОПП повністю відповідає предметній області спеціальності 208 «Агроінженерія» та має чітку структуру.
Освітні компоненти програми складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти
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заявлених цілей та програмних результатів навчання, сприяють набуттю соціальних навичок (soft skills). До
перегляду програми та практичної підготовки залучена достатня кількість стейкхолдерів. Програмні результати
навчання досягаються за рахунок нормативних компонентів. Роботою з фокус-групою здобувачів освіти,
роботодавців підтверджено належну системну роботу з покращення матеріально-технічної бази ЗВО для
забезпечення практичної складової підготовки. Співвідношення фактичного навантаження здобувачів освіти та
обсягу освітньої програми до окремих освітніх компонентів є раціональним.

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

Рекомендовано продовжити вдосконалення освітньої програми щодо побудування структурно-логічної схеми та
матриці відповідності. Структурно-логічна схема ОПП «Агроінженерія» утруднює здобувачам формування цілісного
уявлення про логічну послідовність набуття ними кваліфікації, адже побудована за посеместровим принципом
ранжування ОК. У матриці відповідності програмних компетентностей компонентам (табл.3) та результатам
навчання (табл.4) освітньої програми є освітні компоненти, які відповідають 6-7 компетентностям та 5-6
результатам навчання. Таке перевищення свідчить про необхідність більш фокусовано підходити до формування ОК
при підготовці здобувачів. Рекомендовано також привести у відповідність назви положень, зазначених як посилання
на сайті ЗВО у розділі «Публічна інформація», з урахуванням наказу МОН №329 від 03.03.2020р. щодо
перейменування ЖНАЕУ (зокрема посилання «Положення про дисципліни вільного вибору»). Рекомендовано
включити до переліку питань опитування «Анкета опитування здобувачів вищої освіти щодо якості ОПП підготовки
бакалаврів спеціальності 208 «Агроінженерія» питання щодо задоволеності фактичним обсягом навантаження по
окремим освітнім компонентам на здобувачів програми. Рекомендовано для удосконалення процедури формування
індивідуальної освітньої траєкторії розмістити на сайті університету всі необхідні для цього матеріали у відкритому
доступі, включаючи організаційні документи, оновлений каталог елективних дисциплін та анкети для студентів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП «Агроінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти має достатній рівень узгодженості за
підкритеріями 2.1, 2.3, 2.5-2.8 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 2.2 (структурно-логічна схема
побудована за принципом посеместрового вивчення ОК, що може утруднити здобувачам формування цілісного
уявлення про логічну послідовність набуття ними кваліфікації та призводить до розмиття фокусу ОК при
встановленні їх відповідності компетентностям та результатам навчання) та 2.4 (каталог елективних дисциплін та
процедура їх вибору, що розміщені на сайті університету, є застарілими). Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів
наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, встановлена достатня
відповідність ОПП Критерію 2, з недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Правила прийому для здобуття вищої освіти в ПНУ за ОПП «Агроінженерія» (затверджено Вченою Радою протокол
№7 від 29.12.2020р.) є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному веб-сайті ПНУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/Правила прийому для здобуття
вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році.pdf) в окремому підрозділі «Приймальна
комісія» розділу «Публічна інформація». Підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з
ліцензованим обсягом 210 здобувачів здійснюється на підставі наказу №1565 від 19.12.2016р МОН України
(посилання на ліцензію http:// znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/Відомості щодо права провадження
освітньої діяльності Поліського університету.pdf). Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів наведено за посиланням (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-
natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu). До складу Приймальної комісії (Положення про комісію за
посиланням: http:// znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/Положення про приймальну комісію.pdf) входять
в тому числі представники органів студентського самоврядування відповідно до п.6 ч.V статті 40 Закону «Про вищу
освіту». За результатами роботи ЕГ з фокус-групами зі здобувачами підтверджено порядок вступу визначений в
«Правилах прийому для здобуття вищої освіти в ПНУ» та організації та проведення вступних випробувань
«Положенні про приймальну комісію», отримано позитивні відгуки про доступність сайту при вступі на дану ОПП і
роботу приймальної комісії.
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2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Відбір на навчання за ОПП «Агроінженерія» здійснюється для осіб на основі ПЗСО у формі конкурсу результатів
зовнішнього незалежного оцінювання (3 конкурсних предмета, перелік відповідно додатку 4 Правил розміщено на
сайті: (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-vstupu), вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами
прийому випадках. Особам, що вступили на базі ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст») ПНУ
перезараховує кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої ОП для споріднених спеціальностей 20 галузі знань
«Аграрні науки та продовольство» до 60 кредитів, за іншими - до 30 кредитів. Механізм регулюється «Положенням
про порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №7 від
27.02.2020р.). Програми вступних фахових випробувань розміщена на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/perelik-pitan). Вступники, які вступають з іншої спеціальності, попередньо складають додаткове вступне
випробування.

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.

Визнання результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, в тому числі під час академічної мобільності, є
доступними для всіх учасників освітнього процесу та регулюється «Положенням про порядок перезарахування
результатів навчання у ЖНАЕУ» (затверджено Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020р.) (посилання
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положеня про перезарахування результатів навчання.PDF). Під
час акредитаційної експертизи встановлено, що процедура є загальнодоступною та зрозумілою. Наразі такої
практики на ОПП не було.

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 в ПНУ (до 10% загального обсягу ОПП)
регулюються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті»
(затверджено Вченою Радою протокол №7 від 27.02.2020р.)
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20визнння%20результатів%20неформальної
%20освіти.PDF). Під час зустрічей з фокус-групами було визначено готовність закладу до застосування можливості
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. На зустрічі роботодавців провідним фахівцем
Олегом Продеусом (компанія WIX Filters) було підтверджено проходження тестування здобувачами ОПП щодо
конструкцій сучасних фільтрів, їх використання та отримання ними сертифікатів. Однак зарахування таких
сертифікатів на момент роботи ЕГ ще не проведено (ОК «Паливно-мастильні матеріали» ще вивчається).

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОПП та процедури вступу є чіткими і зрозумілими, враховують особливості
програми, не містять дискримінаційних положень, оприлюднені на офіційному сайті університету. Визнання
результатів навчання здобутих в інших ЗВО та правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті чітко регламентується низкою положень, які представлені на офіційному веб-сайті. Процедури вступу є
прозорими і зрозумілими для здобувачів Правила прийому на ОПП враховують особливості самої програми.

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

Рекомендується ширше впроваджувати програми академічної мобільності для здобувачів даної ОПП як всередині
країни, так і за її межами. Зважаючи на тісну співпрацю з роботодавцями необхідними є застосування практик
визнання результатів навчання.
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Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОПП «Агроінженерія» має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2 та
недостатній рівень узгодженості за підкритеріями 3.3 та 3.4. (відсутня практика застосування). Зважаючи на
відповідність наданої інформації та підтверджуючих фактів, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності
програми Критерію 3.

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, що використовуються за даною ОПП регламентуються Положенням про організацію
освітнього процесу. Основними формами навчання є лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
студентів, індивідуальна робота у вигляді виконання курсових робіт та проектів, а також випускної кваліфікаційної
роботи, навчальні та виробнича практики. В освітній програмі та силабусах, що знаходяться на сайті університету
(http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), вказано відповідність результатів навчання за
окремими освітніми компонентами заявленим формам і методам навчання. Під час вивчення матеріалів справи та
інтерв’ювання науково-педагогічних працівників, здобувачів освітньої послуги, роботодавців експертна група
встановила, що форми та методи навчання і викладання дисциплін відповідають вимогам студентоцентрового
підходу. Студенти мають змогу вільно вибирати теми курсових робіт та кваліфікаційної роботи, пропонувати свої
методи вирішення поставлених завдань, займатися науковими дослідження відповідно до своїх інтересів,
публікувати результати своїх досліджень. У ЗВО в межах спеціальності проводиться анкетування студентів щодо
якості освітнього процесу. Результати опитування
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Результати%20опитування%20здобувачів.pdf)
свідчать, що більшість студентів задоволені формами та методами навчання, якістю та змістом ОП, переліком
вибіркових дисциплін.

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).

Під час зустрічі із здобувачами вищої освіти було встановлено, що інформація щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, критеріїв оцінювання з кожної дисципліни повідомляється викладачами на першому занятті.
Також дана інформація міститься в робочих програмах дисциплін, які розміщені в електронному вигляді в системі
дистанційного навчання MOODLE (http://beta.znau.edu.ua:3398), яка на даний час функціонує в тестовій версії. У
вільному доступі знаходяться силабуси дисциплін (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), в
яких також надається інформація про цілі, зміст та результати навчання, порядок та критерії оцінювання. Графік
навчального процесу є у відкритому доступі на сайті університету (http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-
osvitnoho-protsesu) і студенти мають змогу з ним ознайомитися. Система онлайн-розкладу
(http://rozklad.znau.edu.ua/) дозволяє здобувачам освіти ознайомитися з розкладом занять та змінами до нього. Для
роботи в умовах пандемії кожен викладач розробив дистанційні навчальні курси із закріплених за ним дисциплін.
Ці курси містять всі необхідні для отримання інформації та вивчення дисципліни методичні матеріали, включаючи
робочу програму дисципліни, конспекти лекцій, вказівки для виконання курсових робіт та проектів.

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

Поєднання навчання і досліджень під час навчального процесу за ОПП “Агроінженерія” у ПНУ здійснюється
шляхом виконання студентами курсових робіт та проектів, а також проведення індивідуальних досліджень, які
студенти виконують приймаючи участь в роботі наукового гуртка. Під час онлайн зустрічі з академічним
персоналом та здобувачами вищої освіти встановлено, що останні отримують нову інформацію про науково-
технічний прогрес у галузі від викладачів на лекціях, лабораторних та практичних заняттях. Результати досліджень
здобувачів освітньої послуги відображаються у виступах на конференціях, публікаціях у збірниках наукових праць.
Також студенти, починаючи з першого курсу, приймають участь в наукових гуртках різних кафедр як професійного
спрямування, так і фундаментального та соціально-економічного. Студенти під керівництвом викладачів
досліджують цікаві для них питання і потім оприлюднюють результати на конференціях
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(http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/7444). Зустріч із здобувачами підтвердила їх участь в науковому гуртку
кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії «Науковець» та гуртку з робототехніки.

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

Згідно з Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін ЖНАЕУ основним
документом, що визначає зміст дисципліни є робоча програма. Проте дане положення не регламентує порядок
перегляду та поновлення робочих програм. У відомостях про самооцінювання вказано, що постійно відбувається
моніторинг та оновлення змісту робочих програм дисциплін ОПП. Ці дані підтверджують результати онлайн
зустрічі з науково-педагогічними працівниками. Дана зустріч дала змогу встановити, що для оновлення змісту
робочих програм використовуються дані, отримані при відвідуванні академічним персоналом науково-практичних
конференцій, семінарів, галузевих виставок та виробничих підприємств. Керівник навчально-наукового центру
забезпечення якості освіти Степаненко Н.І. повідомила, що на початку кожного навчального року навчально-
методична комісія факультету проводить моніторинг робочих програм дисциплін відповідно до затверджених
освітніх програм. Під час розгляду та затвердження ОПП стейкхолдери також мають змогу пропонувати зміни до
змісту окремих освітніх компонентів. Також постійно оновлюються та видаються нові методичні рекомендації,
підручники та посібники. Автори даних праць включають у зміст сучасні досягнення науково-технічного прогресу в
галузі агроінженерії такі, як сучасне ПЗ для виконання графічних робіт, новітні розробки в галузі електроніки тощо.

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

Інтернаціоналізація діяльності ЗВО відбувається через відділ міжнародного співробітництва, який діє згідно
Положення (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20відділ%20ВМС.pdf). Зокрема,
університет приймав участь в проекті «Німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства»
та є учасником проекту поширення сільськогосподарських знань спільно з Консорціумом американських лендгранд
університетів штатів Пенсильванія, Огайо, Канзас, Луїзіана та Міссурі – CURAD. В університеті діє Інформаційний
центр Європейського союзу (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2), одним із завдань якого є допомога у поданні та
написанні заявок на гранти ЄС. Для студентів та академічних працівників надано відкритий доступ до 14
повнотекстових баз даних EBSCO. Викладачі періодично друкують свої роботи у виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Science. Також академічний персонал та керівник відділу міжнародного
співробітництва Поплавський П.Г. підтвердили проходження міжнародного стажування, зокрема в Університеті
Александра Стульгінскіса (Литва), Університеті Казимира Великого (Польща)
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Yaroslav%20Yarosh.pdf). Співробітники факультету інженерії та
енергетики задіяні в міжнародних проектах, зокрема в проекті «Підвищення енергоефективності та стимулювання
використання відновлюваної енергії» під егідою агентства ООН ЮНІДО.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання за ОПП “Агроінженерія” дозволяють досягти заявлених цілей та результатів навчання.
Студенти та інші учасники освітнього процесу своєчасно отримують інформацію про цілі, зміст та програмні
результати вивчення окремих освітніх компонентів, а також про порядок та критерії їх оцінювання. Зокрема,
більшість даної інформації знаходиться у відкритому доступі на сайті університету. Під час навчання студенти мають
змогу виконувати дослідження відповідно до своїх інтересів відвідуючи різноманітні наукові гуртки при кафедрах
університету, а також виконуючи індивідуальні завдання, курсові роботи та проекти, випускну кваліфікаційну
роботу. Результати цих досліджень доповідаються на конференціях та друкуються у вигляді тез або статей.
Викладачі з періодичністю раз на рік переглядають робочі програми дисциплін, що закріплені за ними і в разі
потреби оновлюють їх зміст, а студенти та роботодавці надають свої рекомендації, які також враховуються.
Співпраця з європейськими університетами, стажування академічного персоналу в них та публікація наукових праць
в міжнародних виданнях дозволяють інтернаціоналізувати діяльність ЗВО.

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

Для підвищення якості досліджень студентів рекомендуємо залучати їх до виконання дослідженнь за гранотвою чи
університетською тематикою, міжнародних проектів. Також створити на сайті випускової кафедри розділ про
діяльність наукового гуртка. Не всі викладачі, що викладають на ОПП “Агроінженерія” опубліковані у виданнях, що
входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Рекомендуємо підвищити рівень опублікованості науових
праць академічного персоналу у визнаних міжнародних виданнях.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОПП «Агроінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти має достатній рівень узгодженості за
підкритеріями 4.1-4.4 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 4.5 (не всі викладачі, що задіяні на ОПП
мають опубліковані праці в міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science).
Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні
підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність ОПП Критерію 4, 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.

Система оцінювання знань здобувачів освітньої послуги за ОПП “Агроінженерія” включає вхідний, поточний,
модульний, підсумковий та відстрочений контроль. Графік проведення семестрових контрольних заходів на
поточний семестр розміщений у вільному доступі на сайті університету (http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-
37/hrafiky-osvitnoho-protsesu). Також в індивідуальних навчальних планах студентів
(https://drive.google.com/file/d/1iO2XNrBNVDT5eQzRTjNPChcBlsgvrslK/view) міститься інформація про форми
контрольних заходів. Кількість та форми контрольних заходів планують відповідно до навчального плану
спеціальності. У робочих програмах та силабусах дисциплін, що входять до освітньої програми Агроінженерія є
розділ «Система оцінювання та вимоги», в якому вказано розподіл балів за видами контрольних заходів та критерії
оцінювання. Студенти мають змогу ознайомитися із силабусами, що представлені на сайті факультету інженерії та
енергетики (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet). Також у системі дистанційного навчання
студенти, які мають відповідний логін та пароль, можуть ознайомитися з робочими програмами дисциплін.
Інтерв’ювання студентів засвідчило, що викладачі на першому занятті з дисципліни інформують про форми та
критерії оцінювання. Більшість здобувачів підтвердила, що в цілому форми та критерії оцінювання є зрозумілими і
повідомляються заздалегідь.

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

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 208 “Агроінженерія” першого (бакалаврського) рівня передбачено
атестацію здобувачів шляхом публічного захисту кваліфікаційної роботи. Форма атестації здобувачів освітньої
послуги в ЗВО відповідає вимогам стандарту і проходить шляхом захисту випускної бакалаврської роботи. В
університеті прийняте Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ННЦ/Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ.pdf), яке
регламентує питання виконання та захисту кваліфікаційної роботи. Теми кваліфікаційних робіт відповідають
вимогам стандарту, а самі роботи розміщуються в репозитарії університету
(http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10496).

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.

Проведення контрольних заходів у ЗВО регламентується Положенням про організацію освітнього процесу,
Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в університеті, Положення про
кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ. Правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими і доступними
для всіх учасників освітнього процесу. Крім того, правила містять покрокову процедуру оскарження результатів
контрольних заходів та їх повторного проходження. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується відповідно до
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти шляхом проведення контролю рівня
залишкових знань, використання електронних тестових систем, створення екзаменаційних комісій при захисті
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курсових робіт та проектів, звітів з практики. Під час проведення акредитаційної експертизи студенти повідомили,
що правила проведення контрольних заходів вони дізнаються на першому занятті, з силабусу або робочої програми
дисципліни. Академічний персонал надав аналогічну інформацію. Також члени комісії під час інтерв’ювання
здобувачів освіти переконалися, що останні ознайомлені з механізмом застосування правил повторного
проходження контрольних заходів на ОПП, а також оскарженням процедури та результатів проведення
контрольних заходів. Практики застосування процедур врегулювання конфлікту інтересів та оскарження
результатів контрольних заходів у здобувачів освіти, присутніх на онлайн зустрічі з експертами, та їхніх
одногрупників не було.

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.

Під час проведення акредитації експерти переконалися в тому, що в ПНУ політика, стандарти і процедури
дотримання академічної доброчесності є чіткими та зрозумілими і визначаються рядом документів, які розміщені у
вільному доступі на сайті університету (http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist). Під час
інтерв’ювання студентів встановлено, що про принципи та норми академічної доброчесності їм повідомляють
шляхом: створення і розповсюдження рекомендацій та інформаційних матеріалів щодо належного оформлення
посилань та цитування, написання та оформлення якісних наукових робіт з дотриманням академічної
доброчесності; проведення семінарів інформаційної грамотності та культури академічної доброчесності
співробітниками бібліотеки. На запитання, що вважається порушенням академічної доброчесності, здобувачі освіти
під час онлайн зустрічі повідомили не лише про академічний плагіат, як єдиний вид порушення академічної
доброчесності, а й про поняття самоплагіату, списування, обману, хабарництва тощо. Університетом укладено
договір (https://drive.google.com/file/d/1UqLikiwQHI7myGacxmzO6nwk5XXmuqGd/view) з ТОВ «Антиплагіат» на
використання ліцензованого антиплагіатного сервісу «Unicheck». Також під час зустрічі з академічним персоналом
встановлено, що додатково за перевірку та допуск до захисту кваліфікаційних робіт спеціальності 208
“Агроінженерія” відповідає фахова комісія експертів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Різні форми контрольних заходів, що застосовуються у ПНУ дозволяють встановити рівень досягнень здобувачами
результатів навчання. Наявні у відкритому доступі силабуси з дисциплін та можливість ознайомитися з робочими
програмами в системі дистанційного навчання інформують студентів про форми контрольних заходи, процедури та
правила їх проведення, а також методи оцінювання. Додатково на початку вивчення дисципліни здобувачі освіти
інформуються про критерії та форми оцінювання знань. Форма атестації у вигляді написання та прилюдного захисту
кваліфікаційної роботи відповідає вимогам стандарту зі спеціальності 208 “Агроінженерія” бакалаврського рівня.
Студенти проінформовані про способи вирішення конфліктних ситуацій та повторного проходження контрольних
заходів. Також здобувачі проінформовані про поняття академічної доброчесності і види її порушення. Крім
обов’язкової перевірки на плагіат кваліфікаційних робіт студенти часто самі виявляють ініціативу перевірки своїх
наукових праць.

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

Рекомендується повідомляти студентів про форми контрольних заходів та критерії оцінювання не лише на першому
занятті, а й під час вивчення дисципліни, одночасно надаючи інформацію про вже набрану кількість балів з
дисципліни та можливості щодо покращення рівня засвоєння дисципліни. Також в силабусах дисциплін, що мають
в своєму складі курсову роботу чи проект відсутні чіткі критерії їх оцінювання оцінювання. Методичні рекомендації
до виконання індивідуальних завдань теж не містять даної інформації. Рекомендуємо покращити інформування
здобувачів щодо критеріїв та методів оцінювання виконання курсових робіт і проектів та звітів з практики.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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ОПП «Агроінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти має достатній рівень узгодженості за
підкритеріями 5.1, 5.2 та 5.4 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 5.3 (для покращення рівня
інформованості здобувачів стосовно методів і критеріїв оцінювання курсових робіт та проектів, а також звітів з
практики завчасно надавати відповідну інформацію студентам). Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій
інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність
ОПП Критерію 5, з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз таблиці 2 звіту самооцінювання вказує, що викладачі, які задіяні в реалізації ОПП “Агроінженерія” першого
(бакалаврського) рівня в цілому мають відповідну професійну кваліфікацію. Це підтверджується наявністю статей у
виданнях, що включені до наукометричних баз (Web of Science, Scopus), фахових публікацій за тематикою кафедри
чи дисциплін, що викладаються, монографій, підручників та посібників, методичних рекомендацій, тематикою
науково-дослідних робіт студентів під керівництвом викладачів тощо. Однак, викладачі Куліковський В.Л., Міненко
С.В., Мартинюк М.А., Савченко В.М., Савченко Л.Г., Войцицький А.П. не мають праць у виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus або Web of Science. Також фахові наукові праці викладачів Куліковського В.Л., Міненка
С.В., Боровського В.М. не відповідають дисциплінам, які вони читають. Аналіз наукових праць показав, що
винахідницькій діяльності на ОПП приділяється мало уваги. Авторами винаходів є Білецький В.Р., Ярош Я.Д.,
Шелудченко Б.А., Кухарець С.М. Хоча гарант освітньої програми та викладач дисципліни «Вступ до фаху» Сукманюк
О.М. є кандидатом історичних наук, її базова освіта відповідає фаху та наукова діяльність ведеться в рамках ОПП, що
акредитується. Це підтверджується публікаціями в міжнародних та фахових виданнях. Також під час проведення
фокус-групи з роботодавцями, останні відмітили високий професіоналізм викладачів, які працюють на ОПП
“Агроінженерія”.

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

У ПНУ конкурсний відбір відбувається відповідно до Статуту університету та Порядку проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/Порядок%20проведення%20конкурсу%20при%20заміщенні%
20вакантних%20посад%20НПП.pdf). Претенденти на вакантну посаду повинні відповідати спеціальності та
діяльності кафедри за освітою і науковими працями. Кандидатури спочатку обговорюються на засіданні колективу
кафедри, який надає відповідні рекомендації конкурсній комісії. Обрання науково-педагогічного працівника на
відповідну посаду після отримання позитивного висновку конкурсної комісії здійснюється шляхом таємного
голосування на засіданні Вченої ради університету. Під час спілкування з науково-педагогічними працівниками
зазначене вище було підтверджено. На фокус-групі з адміністративним персоналом начальник відділу кадрів
Бєльченко С.В. та голова конкурсної комісії Степаненко Н.І. повідомили, що в роботі конкурсної комісії на постійній
основі беруть участь студенти. В університеті були випадки, коли думка студентів була вирішальною під час
конкурсного відбору на заміщення вакантних посад. Про це під час онлайн зустрічі повідомила Степаненко Н.І. На
фокус-групі голова студентського самоврядування Демянчук І.В., який є членом конкурсної комісії та, власне, голос
якого і був вирішальним під час вибору між двома кандидатами на посаду, підтвердив цей факт.

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

Під час роботи фокус-групи з роботодавцями директор ТОВ ДГС-Україна Міненко С.В. та директор відділу збуту
компанії «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна» Продеус О.В. повідомили, що вони
залучаються до формування освітньої програми шляхом участі в розширених засіданнях кафедри процесів, машин і
обладнання в агроінженерії (https://drive.google.com/file/d/1qlab78bkzqlK6MJH5QcUHT1wMlVB6jKt/view).
Побажання, які були висловлені роботодавцями враховуються як в самій ОПП, так і в робочих програмах окремих
освітніх компонентів. Зокрема, в ОПП булли додані дисципліни «Технології вирощування продукції рослинництва
захищеного ґрунті», «Проектування технологічних систем та культиваційних споруд захищеного ґрунту».
Роботодавці та студенти під час онлайн зустрічі підтвердили, що останні періодично відвідують заняття на
виробництві. До пандемії такі заняття проводилися в університеті з періодичні близько раз у квартал. Продеус О.В.
відмітив, що їх компанія проводить навчальні курси, за результатами яких студенти та викладачі університету
отримують сертифікати. Дана навчальна програма включена в робочу програму дисципліни «Паливо-мастильні
матеріали» і сертифікат про проходження семінару може бути перезарахований. Також студенти проходять
виробничу практику на підприємствах і до керівництва ними залучаються відповідно фахівці з виробництва.
Міненко С.В. повідомив, що цього року два дипломних проекти виконуються по замовленню з виробництва і в
майбутньому будуть впроваджені.
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Експертною групою встановлено, що в університеті для викладання на ОПП “Агроінженерія” залучаються
представники від роботодавців та професіонали-практики. На фокус-групі з роботодавцями вдалося підтвердити
участь у проведенні лекцій фахівців підприємств ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна»
та ТОВ «ДГС-Україна». Відзначимо, що в цілому університет має заключені договори про співпрацю в напрямку
залучення фахівців з виробництва до проведення занять з п’ятьма компаніями та шістьма сільськогосподарськими
підприємствами.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/ДОГОВОРИ%20ПРО%20СПІВПРАЦЮ.pdf,
https://drive.google.com/file/d/1owyC3wjPwo7RcCjmzGzblAfMTuZG6x5q/view,
https://drive.google.com/file/d/1cdeROQmODMVnEwE_O60fVp7PgNePyLGU/view). Здобувачі ОПП “Агроінженерія”
мають змогу відвідувати екскурсії та тематичні заняття на базі дилерських компаній з продажу та обслуговування
сільськогосподарської техніки таких, як ТОВ «КУН-УКРАЇНА», ТОВ «РДО Україна». Крім цього, у рамках співпраці з
роботодавцями частина студентів університету (за бажанням), проходять виробничу практику на базі вище
зазначених підприємств. Під час проведення фокус-групи зі студентами останні вказали на зацікавленість у
відвідуванні занять, які проводять фахівці з виробництва та висловили побажання збільшити кількість таких
заходів.

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

За професійний розвиток викладачів в ПНУ відповідає навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF). Для
кожного викладача складається план підвищення кваліфікації терміном на п’ять років. Усі науково-педагогічні
працівники, що входять до групи забезпечення ОПП “Агроінженерія”, пройшли підвищення кваліфікації чи
стажування у вітчизняних та зарубіжних ЗВО та отримали відповідні свідоцтва і сертифікати. Підвищення
кваліфікації викладачів відбувається також за рахунок відвідування онлайн семінарів та курсів на спеціальних
освітніх платформах, а також через співпрацю з профільними підприємствами. Поліський національний університет
сприяє академічній мобільності науково-педагогічних працівників. Наприклад, Куликівський В.Л. та Заєць М.Л.
проходять стажування в Краківському сільськогосподарському університеті (Польща), Медведський О.В, пройшов
стажування в Університеті Вітаутаса Великого (Литва).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час проведення зустрічі з адміністративним персоналом та викладачами університету з'ясовано, що у ПНУ діє
система стимулювання та заохочення викладачів до покращення викладацької майстерності. Відповідно до
Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти та наказу ректора Про виплати премій
науково-педагогічним працівникам
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%9D%D0
%9F%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf) для останніх передбачені грошові премії за керівництво
студентами-переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових та студентських олімпіад,
публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях,
включених до наукометричних баз Scopus, Web of science, оформлення патенту на винахід або на корисну модель,
присудження наукового ступеня доктора наук чи доктора філософії. На фокус-групі з адміністративним персоналом
підтверджено, що рівень викладацької майстерності викладачів, їх наукова активність враховуються при укладанні
контрактів.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

До сильних сторін можна віднести те, що в університеті є чітка та прозора система конкурсного відбору, врахування
при конкурсному відборі наукової діяльності претендента, відповідності його спеціальності кафедри, думок
студентів щодо якості проведення занять. Викладачі, які викладають на ОПП, мають академічну та професійну
кваліфікацію відповідно дисциплінам, які за ними закріплені. Університет сприяє розвитку викладацької та
професійної майстерності НПП використовуючи систему стимулювання шляхом матеріального заохочення.
Професійний розвиток викладачів здійснюється через підвищення кваліфікації, участь в закордонному стажуванні,
навчанні на семінарах, тренінгах і майстер-класах, які організовує навчально-науковий центр забезпечення якості
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освіти, захист академічним персоналом дисертацій, участь у наукових заходах, доступу до електронних ресурсів
тощо.

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

Проаналізувавши академічну та професійну відповідність викладачів за ОПП “Агроінженерія” встановлено, що не
всі НПП мають опубліковані наукові праці у визнах міжнародних виданнях, а також частина публікацій у фахових
виданнях не відповідає тематиці дисциплін, що закріплені за академічним персоналом. Експертна група рекомендує
збільшити публікацію наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз, наблизити відповідність
тематики фахових статей дисциплінам. Невелика частка викладачів, що задіяні на ОПП мають за останні п’ять років
патенти на винахід чи корисну модель. Рекомендуємо підвищити активність винахідницької діяльності, що також
позитивно відобразиться на професійній відповідності академічного персоналу. Зважаючи на зацікавленість
студентів залучати до проведення занять фахівців з виробництва та професіоналів-практиків на постійній та/або
платній основі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОПП «Агроінженерія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти має достатній рівень узгодженості за
підкритеріями 6.2, 6.3, 6.5 і 6.6 та частковий рівень узгодженості за підкритерієм 6.1 (для підвищення академічної та
професійної кваліфікації збільшити частку академічного персоналу, що викладає на ОПП і має опубліковані наукові
праці у визнаних міжнародних виданнях, привести у відповідність тематику наукових праць викладачів з
дисциплінами, що вони викладають) і 6.4 (активніше залучати професіоналів-практиків та фахівців з виробництва
до проведення занять, зокрема на постійній та платній основі). Виходячи з аналізу підтверджуючих фактів наданій
інформації, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, встановлена достатня відповідність
ОПП Критерію 6, з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

У розрізі підкритерію 7.1 експертною групою було проаналізовано інформацію у відомостях самооцінювання, а саме
критерій 7, силабуси ОК, таблицю 1, у якій наведено забезпечення обов’язкових освітніх компонент МТБ; перевірено
роботу та наповнення системи дистанційного навчання ЗВО – Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398); заздалегідь
переглянуто презентацію та відеоматеріали, розміщені на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-
tekhnichnij-fakultet); під час дистанційної акредитації був проведений огляд МТБ за участю гаранта, декана
факультету та завідувачів кафедр, на яких відбувається освітній процес ОПП; відбулась зустріч з головним
бухгалтером Савченком Р.О., заступником директора бібліотеки Завадською Н.В., експертна група попередньо
перевірила роботу інтернет ресурсів, які стосувались питань бібліотеки (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), та
ознайомилась з переліком періодичних видань
(https://drive.google.com/file/d/1ql66smIKQlNNOSEJKQ1XeX9SLjIY047n/view); під час інтерв’ювання здобувачів,
представників студентського самоврядування та наукового товариства був з’ясований рівень їх задоволення МТБ,
також проаналізовано результати їх анкетування, проведеного ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Результати%20опитування%20здобувачів.pdf); під час
розмови роботодавці підтвердили свою участь у покращенні МТБ ОПП та допомоги в організації занять, практик на
своїх підприємствах, також були розглянуті договори про співпрацю та про створення філій кафедр
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/ДОГОВОРИ%20ПРО%20СПІВПРАЦЮ.pdf). Під час
огляду матеріально-технічної бази ЕГ звернула увагу на необхідність покращення забезпечення обладнанням
обов’язкових ОК “Ремонт машин та обладнання”, “Трактори і автомобілі”, “Технічний сервіс в АПК”. Завідувачі
кафедр Кухарець С.М. та Грабар І.Г. повідомили про те, що ЗВО співпрацює на договірних умовах з сервісними
центрами регіону, а також наявна певна частина обладнання в лабораторіях університету, проте ЕГ не мала змоги з
ними ознайомитись і переконатися у достатньому рівні матеріально-технічним забезпечення цих дисциплін. У
цілому експертною групою був зроблений висновок про достатній рівень освітніх та матеріальних ресурсів для
реалізації ОПП «Агроінженерія», проте матеріально-технічне забезпечення окремих ОК потребує покращення.
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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.

Під час дистанційної акредитації експертна група пересвідчилась у тому, що викладачі та здобувачі мають
безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів ЗВО. У ході зустрічей студенти, представники
студентського самоврядування та викладачі підтвердили, що наявний вільний доступ до аудиторій у навчальних
корпусах, бібліотеки, санітарно-технічних приміщень, спортивного комплексу та інших об’єктів інфраструктури
ЗВО, науково-інформаційних ресурсів, розміщених на сайті університету: електронних каталогу та бібліотеки
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), платформи Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398), офіційної системи перевірки на
плагіат Unicheck та Strike Plagiarism (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=371&Itemid=512) – перша перевірка роботи безкоштовна, надалі вартість
складає 1,80 грн. за 1 сторінку, що регламентується відповідним положенням
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/ПоложенняПослуги-конвертирован.pdf).

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.

Одним із напрямків розвитку ЗВО згідно Стратегії розвитку університету до 2025 року
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/стратегія%20до%202025.pdf) є соціальна відповідальність та
етичне лідерство, тому ПНУ розробив шляхи досягнення цих напрямів. На ОПП проводяться інструктажі з охорони
праці під час навчання та проходження практик, експертній групі було надано приклад журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці. ЗВО забезпечує соціальний і гуманітарний розвиток, який дозволяє
задовольнити потреби здобувачів у цьому напрямку, детальна інформація висвітлена на сайті університету
(http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh). Експертна група
ознайомилась з проєктом «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ» (https://goo.su/3ok2), за
результатами якого на кафедрі психології організована діяльність щодо профілактики психологічного
перенавантаження, нормалізації психоемоційного стану викладачів та студентів. Також була проведена зустріч з
представником соціально-психологічної служби Журавльовою Л.П., яка поділилася інформацією про діяльність
психологічного хабу «SAFE SPACE», у рамках якого функціонує психологічний центр “In Vivo”, який надає
висококваліфіковану психологічну допомогу (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/kafedra-
psykholohii/psycho-hab). Здобувачі за потреби забезпечуються ЗВО гуртожитком
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Інфо%20гуртожитки.pdf). За результатом зустрічі з
представниками студентського самоврядування та наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених експертна група зробила висновок про те, що Олександр Лопатюк, голова профспілкової організації
студентів, та Іван Дем’янчук, голова студентської ради університету, а також їх представники на факультеті та ОПП
займають достатнього активну позицію щодо відстоювання прав здобувачів та забезпечення їх потреб через
постійний зв’язок із ЗВО. Під час зустрічей з різними групами стейкхолдерів ОПП, огляду матеріально-технічної
бази ЗВО, ознайомлення з інформацією на сайті ЗВО експертна група мала змогу переконатися у тому, що освітнє
середовище є безпечним та дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів.

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

Під час дистанційної акредитації здобувачі вищої освіти та представники студентського самоврядування
підтвердили, що адміністративні і допоміжні підрозділи (працівники деканату на чолі з деканом факультету
інженерії та енергетики Ярошем Я.Д.), куратори надають їм кваліфіковану і своєчасну освітню та організаційну
допомогу; інформаційна підтримка здійснюється через сайт ЗВО, де розміщена вкладка «Студенту» (розклад
занять, графік освітнього процесу та інше), через систему Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398), сторінку бібліотеки
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), платформи Viber і Telegram та через безпосередню комунікацію із співробітниками
ЗВО; консультативну і соціальну функції виконують центр «Соціально-гуманітарного розвитку»
(http://znau.edu.ua/tsentr-gumanitarnoji-osviti-ta-vikhovannya/about-tsentr-gum-osv-vuh), соціально-психологічної
служба ЗВО, також наявна Скринька довіри, яка використовується студентами. Наприклад, під час зустрічі
здобувачі продемонстрували свою обізнаність з питань академічної доброчесності, на сайті університету ЕГ група
ознайомилась з новинами про проведення працівниками бібліотеки заходів з питань академічної доброчесності
(http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist, http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/index.php?
option=com_content&view=article&id=457:zanyattya-z-akademichnoji-dobrochesnosti-ta-zapobigannya-plagiatu-dlya-
studentiv-spetsialnosti-208-agroinzheneriya&catid=2&Itemid=101), на зустрічі із допоміжними сервісними
підрозділами, а саме з заступником директора бібліотеки Завадською Н.В., повідомила про проведену роботу у
цьому напрямку. Також під час дистанційної акредитації було підтверджено проведення різних анкетувань
здобувачів, за допомогою яких враховується їх думка, представники студентського самоврядування повідомили про
свою участь у розробці і аналізі анкет, керівник навчально-наукового центру організації освітнього процесу Усюк
Т.В. і керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н.І. надали відповіді про їх
участь у проведенні анкетувань, результати анкетувань розміщені у вільному доступі на сайті університету:
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Результати%20опитування%20здобувачів.pdf. За
результатами отриманої інформації експертна група з’ясувала, що на ОПП наявний достатній рівень задоволеності
здобувачів підтримкою з боку 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.

Під час огляду МТБ університету експертна група підтвердила наявність у навчальному корпусі № 4, де відбувається
навчання на ОПП «Агроінженерія», трьох ліфтів, входу, обладнаного пандусом, у інших навчальних корпусах та
гуртожитках використовуються металеві перила для входу, лабораторії факультету інженерії та енергетики мають
одноповерхову забудову та зручні для пересування здобувачів з особливими освітніми потребами. Згідно
Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(https://goo.su/3iOC), особам з обмеженою рухливістю передбачено надання безоплатних послуг супроводу
навчальними корпусами та гуртожитками. Відповідно до Положення про дистанційне навчання
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf) особи з особливими освітніми
потребами можуть навчатись на ОПП у дистанційній формі за допомогою системи Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua/). Під час дистанційної акредитації представниками ЗВО було зазначено, що особи з
особливими освітніми потребами за ОПП «Агроінженерія» не навчаються. Загалом ЗВО забезпечує достатні умови
для навчання особам з особливими освітніми потребами.

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

За результатами зустрічей із здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування було
підтверджено їх обізнаність процедурами вирішення конфліктних ситуацій різного характеру, які регламентуються
низкою нормативних документів ЗВО: Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних
із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/UkIy9cC), Наказ ректора №261 від 28.12.2019 р. «Про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності ЖНАЕУ», «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%20261-
2019%20Комісія%20з%20оцінки%20корупційних%20ризиків%20(Положення).pdf), також призначено
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Наказом ректора №140 від 03.08.2020р., робота
якої регламентується Положенням Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%A3%D0%9E%20(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F).pd
f). Здобувачі звернули увагу на можливість висловити свою думку, скориставшись послугами «Скриньок довіри», як
у навчальних корпусах, так і онлайн через сайт університету. Загалом за ОПП «Агроінженерія» конфліктних та
корупційних ситуацій не було виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Фінансові та матеріально-технічні ресурси ОПП «Агроінженерія» на достатньому рівні для забезпечення якісної
підготовки майбутнього фахівця. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти,
функціонує психологічний хаб «SAFE SPACE». Здобувачів ОПП задоволені всебічною підтримкою ЗВО. Керівництво
університету сприяє створенню достатніх умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Наявні дієві
процедури, які сприяють запобіганню та вирішенню конфліктних ситуацій.

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

Рекомендовано розглянути можливість посилення матеріально-технічного забезпечення таких обов’язкових ОК як
«Ремонт машин та обладнання», «Трактори і автомобілі» та «Технічний сервіс в АПК».

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група у ході дистанційної акредитації відмічає, що освітнє середовище та матеріальні ресурси ОПП
«Агроінженерія» відповідають вимогам у сфері надання освітніх послуг. Під час зустрічі зі здобувачами та
представниками студентського самоврядування було повідомлено про достатній рівень їх задоволення матеріально-
технічною базою ОПП, з якою вони мають бажання ще більше взаємодіяти на практичних заняттях, також було
зазначено, що ЗВО здійснює їх всебічну підтримки. Конфліктні ситуації не були виявлені, проте передбачені дієві
процедури їх врегулювання. Рекомендовано врахувати вищезазначені пропозиції. Загалом за критерієм 7 рівень
відповідності на ОПП «Агроінженерія» - В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Інституційна політика щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у
ЗВО регламентується Положенням про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF); Положенням
про організацію освітнього процесу
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf); Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf). ЗВО дотримується процедури розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійної програми «Агроінженерія». ОП переглядалась
щорічно, ЕГ проаналізувала ОП 2016-2018 рр. (відповідь на запит ЕГ №1) та ОПП 2019-2020 рр.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/ОПП%20Агроінженерія%202019.pdf,
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Освітня%20програма%20208%20Агроінженерія%20бак
алавр%202020.pdf), у результаті зробивши висновок, що найбільш якісних змін зазнала ОП 2020 року, також ЕГ
мала змогу ознайомитись з проектом ОПП на 2021 рік
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Проєкт%20ОПП%20Агроінженерія.pdf), який розміщений на
офіційному сайті ЗВО у розділі «Публічна інформація».

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 та представники студентського самоврядування залучаються до перегляду ОПП «Агроінженерія». Під час
зустрічі здобувачі зазначили, що були запрошені на засідання кафедри процесів, машин і обладнання в
агроінженерії та мали змогу внести свої корективи в ОПП (вивчення іноземної мови протягом більш тривалого
періоду, збільшення кількості вибіркових дисциплін), які у подальшому були враховані, також ЗВО надав
документальне підтвердження у вигляді Витягу з протоколу № 11
(https://drive.google.com/file/d/1qlab78bkzqlK6MJH5QcUHT1wMlVB6jKt/view). ЗВО здійснює анкетування
здобувачів, результати якого враховуються під час перегляду ОПП. Аналіз опитування, розміщений на сайті ЗВО
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/Результати%20опитування%20здобувачів.pdf). Форма
анкети була надана ЕГ для ознайомлення
(https://drive.google.com/file/d/179O3kJ7SNWbI5fCF6XfEuGDt1oE66fPs/view). Експертна група відмічає достатній
рівень залучення здобувачів до перегляду ОПП «Агроінженерія» у 2020 році, проте студенти під час зустрічі з ЕГ не
змогли навести приклади їх участі у перегляді ОПП у 2018 і 2019 рр., тому рекомендуємо покращити обізнаність
здобувачів щодо наявного у ЗВО процесу перегляду освітніх програм і процедур забезпечення якості освітнього
процесу. Також ЕГ група радить і надалі провадити залучення здобувачів до перегляду ОПП, який відбудеться у
2021 році, врахувавши наявний позитивний досвід перегляду ОПП у 2020 році. Під час зустрічі представники
органів студентського самоврядування на чолі з головою Демʼянчуком І.В. зазначили, що беруть участь в роботі
Вчених рад факультету та університету, на яких обговорюються питання щодо удосконалення освітнього процесу і
перегляду 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.

ЗВО при провадженні освітньо-професійної програми співпрацює з роботодавцями на основі договірних відносин
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/инжен/ДОГОВОРИ%20ПРО%20СПІВПРАЦЮ.pdf,
https://drive.google.com/file/d/1owyC3wjPwo7RcCjmzGzblAfMTuZG6x5q/view,
https://drive.google.com/file/d/1cdeROQmODMVnEwE_O60fVp7PgNePyLGU/view). Експертна група проаналізувала
ОПП 2020 року та відмітила залучення зовнішніх стейкхолдерів у наданні їх відзивів-рецензій. До зустрічі із
експертною групою долучились Продеус О.В., керівник відділу збуту ТОВ «Манн+Хуммель Фільтрейшн Текнолоджі
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Україна», Міненко С.В., директор ТОВ «ДГС-Україна», Шевчук В.В., керівник відділу сервісу «KUHN Україна», у
якого через технічні причини не отрималось долучитися до обговорення питань експертної групи. Сергій Міненко у
ході розмови зазначив, що надавав свої рекомендації щодо вдосконалення ОП кожні пів року, він підтвердили свою
участь при перегляді ОПП у 2020 році на засіданні випускової кафедри
(https://drive.google.com/file/d/1qlab78bkzqlK6MJH5QcUHT1wMlVB6jKt/view), де запропонував додати дисципліни
спрямовані на вивчення передових технологій захищеного ґрунту, ця пропозиція у подальшому була врахована.
Проте роботодавець повідомив, що на наданні рекомендацій на етапі перегляду його залученість до покращення
освітнього процесу на ОПП не завершилась, Сергій Міненко також допомагає ЗВО у модернізації МТБ теплиці,
проводить заняття для студентів (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/na-teritoriji-poliskogo-natsionalnogo-
universitetu-pratsyue-rozumna-teplitsya-de-viroshchuyut-organichnu-zelen-ta-kviti#!AAA_1246). У ЗВО заплановано
формування Асоціації випускників, наразі Положення, яке буде регламентувати діяльність цієї організації,
знаходиться на обговоренні у вигляді Проєкту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРОЄКТ%20положення%20про%20асоціацію%20випускників.pd
f). Також було проведено анкетувань для цієї групи стейкхолдерів
(https://drive.google.com/file/d/1Fwk1uZU0pF86K6Gwy6r0AauQVqr5KFJ7/view), результати якого обговорювались на
засіданні випускової кафедри (Витяг з протоколу № 9 від 27 березня 2020 р. -
https://drive.google.com/file/d/1zRyx041LbYwImtaAR_AM_3cP5H5puf5j/view).

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

ЗВО повідомив, що на даному етапі функцією випускової кафедри є збір інформації щодо кар’єрного шляху
випускників, проте з затвердженням «Положення про асоціацію випускників Поліського національного
університету», яке знаходиться у процесі обговорення
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРОЄКТ%20положення%20про%20асоціацію%20випускників.pd
f), взаємодія з випускниками, які також є потенційними роботодавцями, буде більш налагодженою. Випускники
ЗВО долучились до відкритої зустрічі з експертною групою та прокоментували своє враження від освітнього процесу
та змін, які відбулись в університеті на протязі останніх років.

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 Поліському національному університеті діяльність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
підпорядковується «Положенню про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20внутрішню%20систему%20забезпечення
%20якості%20вищої%20освіти%20у%20ЖНАЕУ.pdf). Керівник навчально-наукового центру забезпечення якості
освіти, Степаненко Н. І., яка була на зустрічі з експертною групою, повідомила, як функціонує система внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти у ЗВО: обговорення питань щодо освітньої діяльності на ОП відбувається
періодично на розширених засіданнях кафедр, методичних комісій та вчених рад факультетів та університету із
залученням представників студентського самоврядування та менеджменту. У ході моніторингу (анкетувань,
опитувань і зібрань різних груп стейкхолдерів) ОПП «Агроінженерія» у 2020 році навчально-науковим центром
забезпечення якості освіти було надано рекомендацію щодо посилення мовленнєвої та професійної підготовки
здобувачів, у результаті включені ОК ««Ділова іноземна мова» і «Інформаційні технології та ГІС», а також
збільшено обсяг годин на практичну підготовку загалом.

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 ОПП «Агроінженерія» являється первинною. У ЗВО вже здійснено ряд акредитацій за іншими
освітніми програмами, інформацію про які висвітлено на офіційному сайті університету у вкладці «Ліцензування та
акредитація» (http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya). Також експертній групі була надана узагальнена
інформація про зауваження та пропозиції попередніх акредитацій та заходи, які ЗВО вжив у відповідь на них, у
формі таблиці (https://drive.google.com/file/d/1vlARwjflAH4VSqeH4f85S7nCskj0pmMm/view?usp=sharing).

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

Під час акредитаційної експертизи було підтверджено, що менеджмент ЗВО, науково-педагогічні працівники,
здобувачі та роботодавці здійснюються заходи, спрямовані на формування культури якості вищої освіти. У
Поліському національному університеті ефективно функціонують у цьому напрямку вчена рада, навчально-

Сторінка 20



науковий центр забезпечення якості освіти, навчально-науковий центр організації освітнього процесу, навчально-
науковий центр інформаційних технологій, діяльність яких регламентується низкою нормативних документів
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Академічна спільнота сприяє постійному розвитку ОПП
(проходження стажувань, оновлення робочих програм ОК, активне обговорення ОПП з метою її покращення,
проведення наукових гуртків, консультування здобувачів з питань академічної доброчесності і дотримання її також).
У ЗВО відбувається обговорення питань щодо освітньої діяльності на ОПП з залученням широкого кола
стейкхолдерів на засіданнях вченої ради університету, факультету та випускової кафедри. На ОПП роботодавці
долученні до обговорення ОПП, проведення аудиторних занять та виробничих практик, рецензування
кваліфікаційних робіт здобувачів. Під час спілкування з представниками органів студентського самоврядування
підтверджена зростаюча роль студентства як активного учасника освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

У Поліському національному університеті ефективно функціонує система внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти, діяльність якої регулюється низкою нормативних документів ЗВО. Підрозділи університету (вчена рада,
навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, навчально-науковий центр організації освітнього процесу,
навчально-науковий центр інформаційних технологій) активно взаємодіють у формуванні культури якості вищої
освіти та під час виявлення недоліків в освітньому процесі, враховуючи рекомендації попередніх акредитацій. ОПП
“Агроінженерія” щорічно переглядається із залученням широкого кола стейкхолдерів (здобувачів та представників
студентського самоврядування, роботодавців, науково-педагогічних працівників) з дотримання затверджених
процедур у ЗВО, що було підтверджено під час зустрічей з відповідними фокус-групами.

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

Рекомендовано покращити обізнаність здобувачів щодо наявного у ЗВО процесу перегляду освітніх програм і
процедур забезпечення якості освітнього процесу. Рекомендовано систематизувати й аналізувати інформацію щодо
кар’єрного шляху майбутніх випускників не лише на рівні випускової кафедри, а й на рівні університету.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти у співпраці з іншими структурними підрозділами Поліського
національного університету, здобувачами та роботодавцями активно розбудовує систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти, що було підтверджено у ході зустрічей експертної групи з відповідними фокус-групами, аналізу
нормативної бази, результатів анкетувань. Експертною групою надані рекомендації щодо покращення діяльності за
підкритеріями 8.2 і 8.4, тому загальний рівень відповідності критерію 8 - В.

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.

Експертна група з’ясувала, що у Поліському національному університеті визначені чіткі та зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу. Вони регламентовані низкою
нормативних документів, які періодично оновлюються та розробляються нові, їх проекти виносяться на публічне
обговорення, розміщуються у вільному доступі на офіційному сайті закладу у вкладці «Публічна інформація»
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Під час дистанційної акредитації учасники освітнього
процесу підтвердили обізнаність щодо наявних процедур у ЗВО, власних прав і обов’язків.

Сторінка 21



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.

Перегляд ОПП 2020 року відбувався із залученням широкого кола стейкхолдерів. Наразі на сайті Поліського
національного університету на громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми
"Агроінженерія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021 р.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Проєкт%20ОПП%20Агроінженерія.pdf), що відповідає
вимогам. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-професійної програми можна надсилати за
адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса:
znau_dilovod@i.ua.

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.

Інформація з ОПП «Агроінженерія» першого бакалаврського ступеню освіти оприлюднена у повному обсязі на
сторінці факультету інженерії та енергетики (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet). Окремо на
офіційному сайті ЗВО розміщена у достатньому обсязі інформація для абітурієнта у вкладці «Вступнику»
(http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-spetsialnostei-zhytomyrskoho-natsionalnoho-ahroekolohichnoho-universytetu).
Учасники фокус-груп підтвердили своєчасне розміщення на сайті ЗВО інформації про освітній процес, а також
вільний доступ до неї. ЕГ проінформовано про те, що наразі ЗВО здійснює наповнення нового сайту
(https://polissiauniver.edu.ua). З огляду на те, що на офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua) інформація
про освітньо-професійну програму “Агроінженерія”, процес її перегляду, освітні компоненти, матеріально-технічну
базу, кадрове забезпечення розміщена не систематизовано, рекомендуємо більш продумано розмістити цю
інформацію на новому сайті. Також ЕГ група протестувала можливість перекладу офіційного сайту ЗВО
(http://znau.edu.ua) на інші мови та виявила обмежену кількість інформації про ОПП “Агроінженерія” на них, а на
китайській мові - неактуальну інформацію про факультет інженерії та енергетики
(http://znau.edu.ua/cn/faculties/faculty-of-engineering-and-power-engineering-cn).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Поліський національний університет дотримується прозорості та публічності інформації, яка стосується ОПП
«Агроінженерія» та загалом. ЗВО розроблена нормативна база, яка регламентує правила і процедури, що регулюють
права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, та які у результаті послідовно дотримуються, а також
знаходяться у вільному доступі (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Інформація з ОПП
«Агроінженерія» оприлюднена на сторінці факультету інженерії та енергетики
(http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), а проект оновленої ОПП на 2021 р. представлено на
громадське обговорення на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

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

Експертною групою рекомендовано систематизувати інформацію про ОПП «Агроінженерія» на офіційному сайті
університету, наповнити новий сайт університету (https://polissiauniver.edu.ua) необхідною інформацією та зробити
його зручним для іншомовних користувачів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Поліський національний університет дотримується прозорості та публічності інформації, яка стосується ОПП
«Агроінженерія» та загалом. ЗВО розроблена нормативна база, яка регламентує правила і процедури, що регулюють
права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, та які у результаті послідовно дотримуються, а також
знаходяться у вільному доступі. Інформація з ОПП «Агроінженерія» оприлюднена на сайті університету, а проект
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оновленої ОПП на 2021 р. представлено на громадське обговорення. Експертною групою надано рекомендації з
покращення функціонування сайту ЗВО. Виходячи з вищезазначеної інформації, рівень відповідності за критерієм 9
- В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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
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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.

Загалом процедура проходження експертної оцінки відбувалася в дружній обстановці, відчувалась зацікавленість
керівництва ЗВО у покращенні освітнього середовища. Крім цього хочемо зазначити, що ЗВО зацікавлений у
виправленні виявлених недоліків і швидко на них реагує. Такий висновок можливо зробити з аналізу зауважень
попередніх акредитацій.

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

Сторінка 24



***

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

Власовець Віталій Михайлович

Члени експертної групи

Войтік Андрій Володимирович

Стеценко Ірина Ігорівна
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