
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23124 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

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 23124

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 103 Науки про Землю

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 Багрій Сергій Михайлович, Литвиненко Ольга Вячеславівна,
Кравченко Дмитро Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.03.2021 р. – 24.03.2021 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%9B%D1%96
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0
%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%9
7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D
0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

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

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Відповідно до стратегії розвитку Поліського національного університету на 2020-25 роки реалізація ОП
здійснюється у частині «створення ГІС-проектів з управління надрами», де фахівці за спеціальністю 103 «Науки про
Землю» можуть знайти застосування своїх знань та вмінь. В ході реалізації ОП існує практика вивчення думки
стейкхолдерів та врахування їх інтересів (зустрічі з роботодавцями, проведення опитування здобувачів ВО). НПП
працівники ОП активно проводять наукові дослідження та проходять стажування (в тому числі й міжнародні), що
підтверджується їх науковими та методичними публікаціями та сертифікатами. Наукові та освітні школи та традиції
ЗВО обумовили суттєвий ухил ОП в першу чергу в бік екології та географії, що зменшило увагу ОП до освітніх
компонентів орієнтованих на вивчення внутрішніх геосфер Землі. Внутрішні заходи із забезпечення якості ОП
виявили та ліквідували недоліки в частині формування та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів ВО, частково у залученні до викладання за ОП фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю».
Здобувачі ВО активно залучаються до заходів із виховання культури академічної доброчесності, курсові роботи
здобувачів проходять перевірку на текстові запозичення системами Unicheck або StrikePlagiarism. Окремі освітні
компоненти ОП реалізується з використанням лабораторно-технічної бази ЗВО сучасного рівня: сертифікованої
вимірювальної лабораторії ННЦ «Екології та охорони навколишнього середовища», регіонального інноваційно-
космічного кластеру «Полісся», Інформаційного центру Європейського Союзу. Освітнє середовище ЗВО є
безпечним та загалом комфортним, враховує потреби маломобільних осіб. Загалом ОП відповідає Критеріям
Додатку до Положення про акредитацію освітніх програм переважно з недоліками, які не є суттєвими (рівень В:
критерії 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9) та з частковою невідповідністю з недоліками, які можна усунути в однорічний строк (рівень
Е: критерії 2, 6).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОП «Науки про Землю» реалізується у прогресивному науковому та освітньому середовищі ЗВО в цілому, який
має амбітні наукові та освітні плани та позитивні приклади інтернаціоналізації своєї діяльності. 2. Освітні
компоненти програми пов’язані із грунтознавством та екологією, дистанційним зоднуванням Землі забезпечені
сучасною матеріально-технічною базою. 3. Внутрішня система забезпечення якості реагує на виявлені недоліки ОП.
4. Реалізовуються заходи з виявлення та запобігання випадків академічної недоброчесності. 5. Нормативна база ЗВО
в повній мірі забезпечує всі необхідні сторони освітньої діяльності. 6. Здобувачі ВО беруть участь у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт. 7. Інфраструктура освітнього середовища знаходиться у гарному стані, є
безпечною для всіх учасників освітнього та наукового процесу, сприяє розвитку «м’яких навичок», має необхідне
забезпечення для осіб з особливими потребами.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Ціль ОП є широкою та не сфокусованою. 2. Освітня програма не достатньо уваги приділяє питанням вивчення
будови, речовинного складу та історії розвитку внутрішніх геосфер Землі. 3. Кадрове забезпечення ОП у частині
викладання фахових ОК на момент акредитації не відповідає спеціальності 103 «Науки про Землю». 4. Науковий
доробок НПП та стажування не відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю». 5. Залучені до реалізації та
перегляду ОП роботодавці спеціалізуються на питаннях екології, природоохоронної діяльності, земельного
кадастру, розробки родовищ торфу. 6. Матеріально-технічне забезпечення ОП потребує розширення (поповнення
колекцій мінералів та гірських порід, геофізичною апаратурою, спеціалізованим програмним забезпеченням).

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.

Відповідно до відомостей СО, ціль ОП є досить амбітною – «підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до
самостійного вирішення складних теоретичних та практичних проблем в процесі діяльності в галузі природничих
наук». Досягнення даної цілі розробниками вбачається шляхом застосування міждисциплінарного підходу та
багатопрофільної підготовки але розфокусовується на «раціональну розробку родовищ корисних копалин» та
«картування лісових масивів, їх контролю для запобігання лісовим пожежам методами ДЗЗ». Такий підхід не додає
чіткості цілі ОП та її цілісності загалом. Стратегія розвитку Житомирського національного агроекологічного
університету (з 3 березня 2020 року Поліський національний університет, перейменований наказом МОН №329 від
03.03.2020 https://cutt.ly/7xUjbn0) 2016 – 2020 року (https://cutt.ly/qxUWLqB), яка реалізовувалась під час розробки
та започаткування реалізації ОП, описує загальні інституційні підходи у розвитку ЗВО, з урахуванням його
екологічного та аграрного спрямування й не містить напрямів розвитку пов’язаних з ОП «Науки про Землю».
Стратегія ЗВО на 2020-2025 рр. (https://cutt.ly/5xUTcq1) вже передбачає дослідження пов’язані зі створенням «ГІС-
проєктів з управління надрами», створення яких не можливо без фахівців здатних формулювати завдання за
спеціальністю «Науки про Землю».

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

Прямих доказів участі будь-яких стейкхолдерів у формулюванні чи корегування цілі ОП отримати не вдалось. Під
час зустрічі з роботодавцями, які підтверджували свою участь у перегляді ОП склалось враження, що вони дуже
широко уявляють ціль, спектр знань та компетентностей в підготовці фахівців – з охопленням природоохоронної
справи, екології, землевпорядкування, наук про Землю та ґрунтознавства. З іншого боку, відповідно до витягу з
протоколу №7 від 26.05.2020 засідання випускаючої кафедри, до ОП було вирішено внести: 1) за пропозицією
колишнього гаранта ОП професора Половка С.Г. ввести чотири нових ПРН; 2) за пропозицією зав. юр. сектором
Державної екологічної інспекції в Житомирській області Білого В.Л. врахувати зміни у нормативно-правовому
забезпеченні умов господарювання при викладанні відповідних ОК; 3) для кращого досягнення ПРН ОП директор
Житомирської філії ДУ «Грунтохорона» Паламарчук Р.П. запропонував на базі установи проводити практичні
тренінги; 4) привести ОП у відповідність до затвердженого стандарту ВО. Гарант ОП також відмітила, що пропозиції
щодо цілі та результатів навчання ОП отримуються під час формального та неформального спілкування з
профільними фахівцями на наукових конференціях та семінарах.

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.

Наведений перелік ЗВО, які готують фахівців за спеціальністю 103 «Науки про Землю», в яких вивчався досвід та
тенденції розвитку спеціальності засвідчує, що всі вони тяжіють до чітко визначених та сфокусованих ОП в науках
про Землю (що і відмічається у відомостях СО, як підготовка вузьпрофільних фахівців). Регіональний контекст ОП,
що акредитується, та місцевий ринок праці в значному ступені визначаються видобуванням мінеральних ресурсів та
пов’язаними з розробкою родовищ корисних копалин екологічними проблемами. Світова тенденція до збереження
довкілля за умови сталого розвитку, а також історично сформований науково-освітній фундамент ЗВО
агроекологічного напряму, в тому числі вивчення досвіду Одеського державного екологічного університету, сучасна
співпраця з подібними закордонними ЗВО (Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків)
відіграли значну роль у формуванні переліку та особливостей ПРН ОП. В результаті вище наведеного, було
сформовано ОП, яка, шукаючи свою унікальність, має на меті охопити практично всі аспекти наук про Землю
орієнтуючись на раціональне та екологічне використання мінеральних та природних ресурсів загалом.

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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
затверджено наказом МОН України № 730 від 24.05.2019 року. Після затвердження стандарту, ОП була переглянута
та приведена у відповідність до нього. Виходячи з аналізу ОК та ПРН, які вони забезпечують, можна стверджувати,
що в цілому ОП охоплює визначені стандартом ПРН. Але слід зауважити, що стандарт ВО визначає якісний перелік
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ПРН, і не встановлює для них кількісних показників, які мінімально необхідні для набуття загальних та фахових
компетенцій відповідного освітнього рівня. Для прикладу, ПРН 6 «Визначати основні характеристики, процеси,
історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер» та ПРН 10 «Аналізувати склад і будову геосфер (у
відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових масштабах» забезпечується лише освітнім
компонентом «Геофізика», яка, відповідно до силабусу https://cutt.ly/WcGOMnN та наданої ЕГ програми навчальної
дисципліни, не достатньо уваги приділяє питанню речовинного складу геосфер.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1) З 2020 року при розробці нової стратегії розвитку ЗВО, одним з пріоритетів було визначено розробка «ГІС-
проєктів з надрокористування». 2) Загальна відповідність стандарту ВО. 3) Врахування регіонального контексту та
ринку праці.

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

Ціль ОП 2017 року, ОП 2020 року та неведена в відомостях СО суттєво відрізняються, при цьому перелік
компетентностей та освітніх компонентів залишається фактично незмінним. Така ситуація не додає чіткості та
однозначності в реалізації ОП. Пропозиції зовнішніх стейкхолдерів мають вузькоспеціалізований характер та не
відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю». Рекомендації: 1) Конкретизувати ціль в рамках спеціальності
«Науки про Землю», регіонального контексту та місцевого ринку праці. 2) Налагодити довготривалу співпрацю зі
стейкхолдерами від роботодавців, які потребують фахівців спеціальності 103 – «Науки про Землю».

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Реалізація ОП узгоджується зі стратегією розвитку ЗВО на 2020-25 рр. в частині «створення ГІС-проектів з
управління надрами». До перегляду ОП залучаються роботодавці, але сфера діяльності яких безпосередньо не
пов’язана зі спеціальністю 103 – «Науки про Землю». При створенні та перегляді ОП вивчався досвід вітчизняних та
закордонних ЗВО, але частина з них мають чітко визначений екологічний або сільськогосподарський профіль.
Формально ОП охоплює всі результати навчання, які визначені стандартом ВО.

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).

ОП 2020 року має 240 кредитів ЄКТС. З них 162 кредити (67,5%) відведено на обов’язкові ОК, 63 кредити (26,25%) –
на вибіркові, 11 кредитів (4,58%) – на навчальні та виробничі практики, 4 кредити (1,67%) на кваліфікаційну роботу.
Розподіл кредитів за ОП 2020 року відповідає стандарту ВО за спеціальністю «Науки про Землю» та Закону України
про вищу освіту. Слід звернути увагу, що у варіантах ОП 2017, 2018 та 2019 років (відповідно до років введення в дію
ОП після її перегляду) ОК вільного вибору становили 32 кредити (13,3%), що не відповідає нормам Закону України
Про вищу освіту (стаття 62), блок обов’язкових ОК був 115 кредитів (47,91%). Також експертна група виявила що у
ОП 2017, 2018 та 2019 присутні дві спеціалізації: Спеціалізація 1 «Географія ґрунтів та управління земельними
ресурсами» та Спеціалізація 2 «Гідрометеорологія». Провівши опитування здобувачі вищої освіти, переглянувши
розклад навчання студентів 3 та 4 курсів було встановлено, що навчання відбувається за Спеціалізацією 1 «Географія
ґрунтів та управління земельними ресурсами», що в свою чергу відноситься до спеціальності 106 – «Географія» та
193 – «Геодезія та землеустрій». Така невідповідність була усунута у 2020 році, що свідчить про роботу із
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЗВО.
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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.

Структурно-логічна схема ОП https://cutt.ly/PxVwxfX в цілому є несуперечливою, послідовною та загалом охоплює
всі програмні результати навчання. Викладання вибіркових ОК відбувається з 4 семестру. Послідовність викладання
побудована від основних, загальних ОК до спеціалізованих для кожного напряму ОП. Перший приклад: 1 курс –
«Геологія і геоморфологія» та «Загальне землезнавство», 2 курс – «Ландшафтознавство», «Рельєф та геологічна
будова України», та «Навчальна практика з ландшафтознавства». 3 курс – «Мінерально-сировинна база світу» та
«Ресурси корисних копалин України», 4 курс – «Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин». Другий приклад:
1 курс – «Вища математика» та «Інформаційні технології», 2 курс – «Геоінформатика», «ДЗЗ та фотограметрія», 3
курс – «ГІС в природничих науках». Третій приклад: 1 курс – «Геологія і геоморфологія», 2 курс – «Геологічні
ризики та небезпека», 3 курс – «Оцінка впливу на довкілля об’єктів надрокористування».

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

Зміст ОП «Науки про Землю» в цілому відповідає предметній області спеціальності «Науки про Землю». Перелік ОК
ОП охоплює всі компетентності та ПРН, які передбачені як стандартом ВО, так й описом самої ОП. Відповідно до
аналізу робочих навчальних програм та силабусів ОК, розміщених на сторінці випускової кафедри
https://cutt.ly/cxVuWpl та гуглдиску з програмами, а також «матриць відповідностей» наведених в описі ОП,
загальні та фахові компетентності, а також ПРН в цілому логічно розподілені між ОК. Але при формальній
відповідності стандарту ВО, окремі результати навчання забезпечуються малою кількістю часу для їх вивчення або
розподілені між дисциплінами, які не забезпечують системного набуття окремих компетентностей. Так, одна з
головних компетенцій для спеціальності 103 «Науки про Землю», ФК 13 «Знання та розуміння теоретичних основ
наук про Землю як комплексну природну систему» набувається в рамках ОК «Загальне землезнавство»,
«Біогеографія», «Геоінформатика», «Ландшафтознавство», «Геологічні ризики та небезпка», тобто поза увагою
залишаються будова, склад та історія розвитку внутрішніх геосфер Землі. ФК 17 «Здатність до всебічного аналізу
складу і будови геосфер» забезпечується ОК «Гідрологія та океанологія», «ГІС в природничій географії», «Пошук та
розвідка корисних копалин». В той же час необхідні знання для забезпечення ФК 17 (мінералогія, літологія,
петрографія, геохімія, структурна геологія, геотектоніка, історична геологія та палеонтологія) у обов’язкові частині
відсутні. Відповідний матеріал, згідно програми дисципліни, викладається в рамках ОК «Геологія та геоморфологія»
(теми «Поняття про кристалографію», «Поняття про мінерали», «Поняття про гірські породи», «Основи історичної
геології та палеонтології» – по 2 години лекційних занять кожна, та 34 години практичних для вивчення поділу
Землі на геосфери, кристалографії, мінералогії, петрографії, літології, стратиграфії та геохронології, палеонтології,
геологічних карт та розрізів.).

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

В структурі ОП 2020 року 63 кредити (26,25%) передбачено для дисциплін вільного вибору здобувачів ВО. Для
отримання 63 кредитів студент має обрати 15 дисциплін (ВК) або із запропонованого ОП переліку, або з каталогу
університету. Вибіркові компоненти згруповані в блоки по чотири дисципліни в кожному – три фахові дисципліни
(один блок – соціо-гуманітарні) та одна дисципліна з каталогу університету. За кожним блоком студент має обрати
одну дисципліну. Дванадцять дисциплін мають по 4 кредити кожна, три дисципліни – по 5 кредитів. В цілому до
забезпечення формування індивідуальної освітньої траєкторії в ОП 2020 року зауважень не має, окрім існування в
переліку одного ВК, дисциплін які є дуже близькими за змістом, а саме – «Екологічні стандарти та критерії якості
довкілля» / «Екологічна експертиза та аудит» / «Нормування антропогенного навантаження на довкілля». Для
інформування здобувачів ВО стосовно змісту вибіркових компонентів, для всіх ВК зроблено короткі анотації
https://cutt.ly/rxVsqX7, процедура вибору регламентується відповідним Положенням https://cutt.ly/4xVdlu9.
Недолік щодо об’ємів кредитів для самостійного вибору здобувачів ВО у варіантах ОП 2017, 2018, та 2019 року є
неприпустимим, але його було виправлено в ОП 2020 року.

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

Практична підготовка за ОП становить 11 кредитів ECTS та передбачає проведення чотирьох навчальних практик (з
«Гідрології та океанології», «Геології та геоморфології», «Топографії з основами геодезії», з «Ландшафтознавства»
– кожна по одному кредиту ECTS тривалістю один тиждень відповідно) та двох виробничих практик (Виробнича
технологічна практика (4 кредити) та Виробнича за спеціальністю (3 кредити)). В результаті аналізу всіх матеріалів
наданих ЕГ можемо стверджувати, що проведення навчальних практики має фактично оглядово-ознайомчий
формат в межах Житомира з невеликим індивідуальним практичним завданням, здобувачі ВО на зустрічі не змогли
чітко пояснити цілі та задачі навчальних практик. Виробничі практики в більшості проходять на підприємствах та
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установах, які займаються питаннями екології, охорони природи, земельного кадастру тобто не за спеціальністю
«Науки про Землю», що також було підтверджено на зустрічі з роботодавцями (представниками Державної
екологічної інспекції Поліського округу, управління Держпраці у Житомирській області, Поліського природного
заповідника, лабораторії екологічної безпеки земель, довкілля та якості продукції ДУ «Інститут охорони ґрунтів
України», сектору біоресурсів та заповідної справи Управління екології та природних ресурсів Житомирської
обласної державної адміністрації). Аналіз наданих прикладів звітів про практику свідчить про їх реферативність та
малу долю самостійної роботи. Навчальні дисципліни ОП в більшості випадків містять практичні або лабораторні
заняття. Матеріальне забезпечення практичних за різними дисциплінами нерівномірне, для прикладу – ідеальне
для вивчення ґрунтів (сертифікована вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру «Екології та охорони
навколишнього середовища»), але значно слабше для вивчення мінералів та гірських порід – кількість зразків
лабораторії природничих наук кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук недостатня (125 унікальних
мінералів та гірських порід). Відсутнє необхідне обладнання для практичних з методів геофізичних досліджень. Для
проведення навчальних геологічних практик є лише один геологічний компас.

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

За ОП «Науки про Землю» передбачається отримання фахових компетентностей з навчальних дисциплін соціально-
гуманітарного спрямування обов’язкового та вибіркового блоку, які дозволять випускникам ОП отримати навички,
які необхідні для командної роботи в колективах, формування своєї кар’єрної траєкторії та загалом сприяють
комунікативним здібностям. Таки навички забезпечуються вивченням таких обов’язкових дисциплін як «Ділова
іноземна мова», «Історія та культура України», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Філософія»,
«Правознавство», з вибіркових – «Психологія», «Соціологія», «Валеологія». Важливою складовою для набуття Soft
Skills є навчальні та виробничі практики – під час яких здобувачі набувають навичок командної роботи та мусять
інтегрувати свої знання та вміння за період навчання, який передував практиці. Загалом ЗВО сприяє набуттю
«м’яких навичок» можливістю залучення здобувачів ВО до роботи в органах студентського самоврядування –
формування лідерських здібностей, та участю у благодійних та святкових заходах ЗВО (марафон «Разом до життя»,
акція Всеукраїнського фонду «Серце до серця»), студентських олімпіадах, наукових гуртках, апробацією власних
досліджень на конференціях («Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»; «Наука. Молодь.
Екологія»; «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій»).

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

Професійний стандарт для даної спеціальності відсутній. ОП не передбачено присвоєння фахової кваліфікації.
Варіанти описів ОП 2017 та 2018 років передбачають надання випускникам фахової кваліфікації «технік-
землевпорядник» (відноситься до спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій) та «технік-гідролог» (студенти не
обрали блок) на основі обраного блоку вибіркових дисциплін. Але умови присвоєння фахової кваліфікації за ОП не
визначені. ОП 2019 року не передбачає надання фахових кваліфікації. ОП 2020 року хоча й не передбачає надання
фахових кваліфікацій, але зазначає, що випускники можуть працевлаштовуватись за переліком з 17 кваліфікацій,
однак, окремі з них взагалі не можуть бути надані випускникам спеціальності «Науки про Землю», а саме технік-
землевпорядник, інспектор з охорони природи, інспектор з охорони природно-заповідного фонду, громадський
інспектор з використання та охорони земель. Загалом такий великий перелік кваліфікацій фактично передбачає, що
одна-дві дисципліни можуть забезпечити отримання відповідної фахової кваліфікації (наприклад техніка-
землевпорядника доведеться надавати лише після дисципліни «Топографія з основами геодезії» (5 кредитів) та
відповідної практики (1 кредит)).

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.

Обсяг аудиторних занять за ОП як правило становить 35%, самостійної роботи – 65% для здобувачів денної форми
навчання, 10% та 90 % відповідно – для здобувачів заочної форми навчання. Розподіл 50%-50% застосовується лише
для іноземної мови. Положення про про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у
Житомирському національному агроекологічному університеті не має рекомендацій стосовно процедури
визначення співвідношення окремих освітніх компонентів. У наведених даних опитування студентів
https://cutt.ly/8xVRo85, https://cutt.ly/PxVRdTI, https://cutt.ly/ixVRhg8, https://cutt.ly/exVRlmd думка студентів із
зазначеного питання не вивчалась.

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.
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Підготовка за дуальною формою освіти не здійснюється. Положення ЗВО про порядок організації та проведення
дуального навчання у ЗВО розроблено https://cutt.ly/qxVRDLh

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

На думку ЕГ відсутні.

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

Недостатній рівень проведення навчальних практик, невідповідність базових підприємств для проведення
виробничих практик за спеціальністю 103 – «Науки про Землю». Відсутність навчальних дисциплін з ґрунтовного
вивчення літосфери. Недотримання кількості кредитів для дисциплін вільного вибору для студентів, що навчаються
на 2, 3 та 4 курсах. Фахові кваліфікації, що зазначаються в ОП 2017, 2018 років не відповідають спеціальності 103.
Перелік фахових кваліфікацій ОП 2020 року має необґрунтовану кількість, частина з них не відповідає спеціальності
103. Рекомендації: 1) збільшити тривалість навчальних практики та підготувати для їх проведення відповідні
полігони, встановити контакти з роботодавцями для забезпечення проходження практик саме за спеціальністю 103
– Науки про Землю; 2) розробити чіткі підходи до визначення обґрунтованих об’ємів окремих ОК, проводити з цього
приводу опитування студентів; 3) додати до обов’язкової частини ОП освітні компоненти які вивчають літосферу.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Організація навчальних та виробничих практик є слабкою та недостатньою за тривалістю. ОП не забезпечує на
належному рівні набуття фахових компетенцій та результатів навчання пов’язаних із вивченням внутрішніх геосфер
Землі, що є одним із ключових моментів у підготовці фахівців за спеціальністю 103 – «Науки про Землю». В
обов’язковій частині ОП не вистачає ОК в рамках яких ґрунтовно вивчаються різноманітні аспекти складу, будови та
історії розвитку літосфери, а саме таких навчальних дисциплін як «Мінералогія», «Літологія», «Петрографія»,
«Геохімія», «Палеонтологія», «Історична геологія», «Структурна геологія», «Геотектоніка». Регламентовані фахові
кваліфікації не можуть бути присуджені випускникам ОП, оскільки, з однієї сторони не визначена процедура
присвоєння кваліфікації, з іншої – окремі з них не відповідають спеціальності 103 «Науки про Землю».

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 в Поліському національному університеті зазначені на офіційному сайті університету за
посиланням: https://cutt.ly/hxRWMPN та затверджені рішенням вченої ради університету від 29.12.2020 та введені в
дію 01.01.2021. Правила прийому на навчання достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло. Вони не
містять ознак дискримінації для потенційних вступників на навчання за ОП «Науки про Землю».

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

Під час вступу на ОП «Науки про Землю» абітурієнт має надати сертифікати ЗНО: обов'язкові - українська мова та
математика; на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія, згідно з Додатком 4 Правил
прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті (https://cutt.ly/HxREA8V). Вступник
допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного
конкурсного предмета складає не нижче 100 балів. Розподіл вагових коефіцієнтів по конкурсним предметам
становить: українська мова – 0,4, математика – 0,25, історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика,
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хімія – 0,2, вага атестату про повну загальну освіту – 0,1, вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів даного
ЗВО – 0,05.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у інших закладах освіти регламентуються Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу (https://cutt.ly/dxRRen1),
Положенням про порядок перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/mxRRYrx). Правила чіткі, зрозумілі
та прозорі, і викладені у вільному доступі на офіційному сайті ЗВО, здобувачі ВО знають про зазначені положення,
що було підтверджено на зустрічах. Практики академічної мобільності за ОП «Науки про Землю» не було через
відсутність бажання студентів.

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 отриманих в неформальній освіті регулюються Положенням про визнання
результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, яке розміщене на офіційному сайті університету
(https://cutt.ly/PxRToO3). У випадку якщо студент має бажання зарахувати результати навчання отримані у
неформальній освіті він звертається із заявою до ректора університету та, за наявності, додати будь-які докази
отриманих вмінь. Згідно з розпорядженням декана створюється предметна комісія. До неї входять: декан
факультету; гарант освітньої програми на якій навчається здобувач; науково-педагогічні працівники, які
викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у
неформальній освіті. Визнання результатів отриманих у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові
дисципліни ОП. Університет може визнати результати навчання отриманих у неформальній освіті в обсязі не більше
10 % від загального обсягу по конкретній ОП. Під час інтерв’ювання гаранта ОП, здобувачів ВО, представників
допоміжних структурних підрозділів було з’ясовано, що випадків перезарахування результатів навчання отриманих
у неформальній освіті на даній ОП не було, що зазначено у відомостях самооцінювання. Здобувачі ВО, що
навчаються за ОП «Науки про Землю» на зустрічі підтвердили, що ознайомлені з такою можливістю та чітко
розуміють її процедуру.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими для вступника. Наявність
публічного доступу до документів ЗВО, опису ОП, положення про визнання результатів навчання отриманих у
інших ЗВО та у неформальній освіті. Здобувачі ВО ознайомлені про можливості та процедури зарахування
результатів навчання отриманих у інших ЗВО та у неформальній освіті. За рахунок заниження вагових коефіцієнтів
абітурієнт мотивується вивчати в школі дисципліни, що є профільними для даної ОП. Встановлення додаткової ваги
балу за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО сприяє залученню абітурієнтів на дану ОП.

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

Відсутні.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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Правила прийому містять всю необхідну інформацію, ознаки дискримінації для вступників відсутні, положення про
порядок перезарахування результатів навчання в інших ЗВО та у неформальній освіті знаходяться у вільному
доступі, здобувачі ВО ознайомлені з ними. ОП відповідає вимогам критерію у повному обсязі.

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.

Ознайомившись зі змістом ОП «Науки про Землю» та додатково наведених таблиць, експертна група
пересвідчилась, що представлені форми та методи навчання й викладання в цілому сприяють досягненню заявлених
у ОП цілей та ПРН. Навчання у Поліському національному університеті здійснюється за очною та заочною формами
що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY). Навчальні заняття
проводяться за такими основними видами: лекція, семінарське заняття, практичне заняття, лабораторне заняття,
індивідуальне навчальне заняття, консультація, виконання курсових робіт, самостійної роботи, практичної
підготовки при проходженні навчальних та виробничих практик, проведення контрольних заходів. Із здобувачами
вищої освіти з’ясовано, що академічна свобода забезпечується вибором індивідуальної освітньої траєкторії. Методи
та форми навчання базуються на принципах свободи слова, поширення знань та інформації, проведення наукових
досліджень і використання їх результатів. У ЗВО використовують як традиційні так й інноваційні методи навчання і
викладання, з застосуванням мультимедійних технологій, наявні відповідно оснащені аудиторії, лабораторії,
матеріально-технічне забезпечення на високому рівні, що й передбачає застосування практичних методів під час
здійснення освітньо-наукової діяльності. Виходячи із цілісного врахування усіх обставин у даному контексті
експертна група оцінює застосовані методи навчання і викладання за даною освітньою програмою як такі, що
відповідають концепту студентоцетрованості.

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).

Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Дана інформація
була підтверджена у процесі роботи із здобувачами вищої освіти. Інформація про освітні компоненти представлена у
вигляді робочих навчальних програм та силабусів, що знаходиться на сайті кафедри біоресурсів, аквакультури та
природничих наук (http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-about-odzp#!6). Критерії
оцінювання результатів здобувачів вищої освіти описані у робочих програмах. Здобувачі вищої освіти отримують
постійні консультації про здійснення освітнього процесу та оцінку його результатів. Представники від студентства
присутні на засіданнях кафедри при обговоренні питань щодо забезпечення навчального процесу за даною ОП. Для
підвищення якості викладання окремих дисциплін в університеті проводяться опитування серед майбутніх
випускників спеціальності, стейкхолдерів та академічної спільноти, результати яких враховуються в ОП.

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

В рамках навчання здобувачів вищої освіти за ОП «Науки про Землю» увага приділяється поєднанню навчання і
досліджень під час освітнього процесу, виходячи з особливостей даної програми. Експертна група переконалась у
практичному залученні здобувачів вищої освіти до сфери наукових досліджень. За результатами спілкування із
здобувачами вищої освіти, вони мають можливість виконувати дослідження у сертифікованій вимірювальній
лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Поліського національного
університету долучаються до участі у наукових конференціях і семінарах. Успішним прикладом є участь здобувачів
ВО за даною ОП у конференції «Студентські наукові читання 2021», в рамках якої проводився перший тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, перше місце в якому посіла студентка Бондарчук Ірина із
роботою «Проблеми охорони праці на підприємствах лісової галузі України» та рекомендована до участі у другому
турі конкурсу. Принципи академічної свободи враховано в «Положенні про організацію освітнього процесу у
Житомирському національному агроекологічному університеті» (https://is.gd/I3JZBY) та «Положенні про
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (https://is.gd/eDaEHu).

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

Навчання за ОП «Науки про Землю» проводиться четвертий рік. Встановлено, що кожна академічна група
навчається за окремою ОП зі змінами. Експертна група ознайомилась із робочими програми та силабусами
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2020/2021. Всі робочі програми розроблені на факультеті екології та права і затверджені деканом Є.М. Данкевич 31
серпня 2020 року. Відповідно до наказу № 157 від 19.08.2020 року «Про перейменування, реорганізацію та
створення структурних підрозділів університету» пункт 4 «Створити: факультет лісового господарства та екології
шляхом злиття факультетів екології і права та факультету лісового господарства». Відповідно до п.6 наказу
процедура реорганізації повинна була завершатись до 25.11.2020 р. (https://cutt.ly/ecZ3H2M). Але робочі програми
та силабуси на 2020/21 навчальний рік підписані деканом ліквідованого факультету і не були переглянуті та
перезатвердженні керівництвом нового факультету. У робочих програмах із дисциплін «Пошук та розвідка
корисних копалин», «Методи геофізичних досліджень», «Ресурси корисних копали України», «Мінерально-
сировинна база світу», «Геофізика», «Геологія та геоморфологія» відсутнє методичне забезпечення для проведення
практичних та лабораторних робіт. Також зустрічається література, якій більше 40 років. Робочі програми із
дисциплін, які мають екологічну або географічну складову оновлюються – є відповідна методична література та
відповідні конспекти лекцій. Основні публікації кафедри спрямовані за наступними спеціальностями – 101 Екологія
та 106 Географія. Доцентом кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук Матковською С.І. був
впроваджений досвід стажування у Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків) при
викладанні дисципліни «Техноекологія»; доцентом кафедри екологічної безпеки та економіки
природокористування Климчик О.М. при викладанні лекційного курсу «ГІС в природничій географії» був
застосований досвід стажування в університеті природничих наук у Любліні (Республіка Польща) за тематичним
спрямуванням «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики».
Відповідні сертифікати були надані ЕГ. За результатами опитування здобувачів вищої освіти та викладачів, а також
представників студентського парламенту визначено, що в кінці викладання кожної навчальної дисципліни
викладачами здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти. Ознайомившись з результатами анкетування
експертна група встановила, що в цілому здобувачі задоволені рівнем викладання та навчання за ОП, відзначають
високу підготовленість та ерудованість викладачів.

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

Встановлено, що ЗВО стимулюється міжнародний обмін студентами та викладачами у поєднанні із навчальним
процесом в цілому, забезпечує вільний і рівний доступ учасників ОП до інформації. Але ЕГ за результатами зустрічі
зі здобувачами ВО та викладачами встановила, що за ОП «Науки про Землю» відсутній академічний обмін
студентами. ЗВО проводиться інтеграція НПП у міжнародний науковий нетворкинг (https://is.gd/2Vsgww), до
академічної мобільності та розвитку проєктної діяльності (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-
umizhnarodnykh-proektakh), а також запровадження міжнародних стандартів якості освіти. У Поліському
національному університеті активно функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (https://is.gd/KEkHfK),
на базі якого постійно проходять тренінги, семінари, науково-практичні конференції за участю НПП, стейкхолдерів
та здобувачів вищої освіти (щорічна міжнародна конференція «Органічне виробництво та продовольча безпека»).
Експертній групі у процесі роботи надані копії сертифікатів про закордонні стажування працівників, що
забезпечують ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивною є практика закордонних дистанційних стажувань НПП, залучення здобувачів ВО до наукової роботи та
їх участь у студентських наукових конференціях та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

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

Робочі навчальні програми та силабуси не були переглянуті та перезатвердженні керівництвом новоствореного
факультету. Тематика наукової роботи студентки ОП «Науки про Землю» Ірини Бондарчук, яка отримала перше
місце першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом дослідження не відповідає
спеціальності. Рекомендації: 1) переглянути та перезатвердити робочі навчальні програми та силабуси навчальних
дисциплін керівництвом та науково-методичною комісією новоствореного факультету лісового господарства та
екології; під час перегляду оновити рекомендовану літературу та методичне забезпечення, а також додати
результати власних наукових досліджень; 2) залучати здобувачів ВО до наукової роботи яка відповідає предметній
області спеціальності 103 «Науки про Землю»; 3) розробити програму стажувань НПП відповідно спеціальності 103
«Науки про Землю»; 4) в контексті підкритерію 4.5 прибрати з головної сторінки веб-сайту ЗВО (
https://cutt.ly/lcXpii6) згадки про міжнародну співпрацю з РФ (як таку, що припинена згідно позиції ЗВО
https://cutt.ly/XxAoCOd).

Рівень відповідності Критерію 4.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання за ОП здійснюється із застосуванням традиційних та інноваційних методів із застосуванням
мультимедійних технологій. Здобувачі ВО обізнані з системою та критеріями оцінювання за освітніми
компонентами, залучаються до наукової роботи. НПП проходять стажування, у тому числі міжнародні.

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.

Аналіз відомості про самооцінювання, сайту Університету та інтерв’ювання стейкхолдерів дозволив встановити
наступне: форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів ВО регламентуються Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/3xUxePf), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти (https://cutt.ly/AxUxcUd), зазначені положення знаходяться у вільному доступі на сайті Університету та
є чіткими і зрозумілими для здобувача ВО. Також під час зустрічі із здобувачами ВО з ОП «Науки про Землю» було
підтверджено, що вони інформуються НПП про форми контролю та критерії оцінювання на початку викладання
дисциплін.

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

У відповідності зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти (Наказ МОН України №730 від 24.05.19 р.) формою атестації здобувачів є публічний захист
кваліфікаційної роботи. Проте у варіантах ОП «Науки про Землю» до 2019 року зазначено, що формою атестації є
здача кваліфікаційного екзамену за спеціальністю. Коригування відбулося у 2019 році після затвердження
стандарту.

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.

Під час інтерв'ювання здобувачів ВО та НПП з'ясовано, що рівень їх поінформованості щодо заходів і критеріїв
оцінювання знань є достатнім. Правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими для стейкхолдерів
та зазначенні в Положенні про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/yxUE0UI), Положенні про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії (https://cutt.ly/vxURrCv), Положенні про запобігання
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальних домагань (https://cutt.ly/zxURg1i), Положенні про оскарження
результатів підсумкового контролю знань студентів (https://cutt.ly/XxURWBx), Положенні про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/pxURDga), що знаходяться у вільному доступі для усіх учасників
освітнього процесу на офіційному сайті Університету. Зазначенні положення 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.

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

У ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності. Під
час опитування здобувачів ВО та НПП було з'ясовано, що популяризація академічної доброчесності у ЗВО
здійснюється шляхом інформування, консультацій та перевірки робіт на плагіат. Політика, стандарти та процедури
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дотримання академічної доброчесності регламентуються Положенням про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату (https://cutt.ly/zxUUNTQ). Перевірка на плагіат здійснюється за допомогою офіційних систем
перевірки «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Результати перевірки випускних кваліфікаційних робіт відсутні, у
зв'язку з відсутністю відповідного випуску. ЕГ було надано приклади перевірки на плагіат курсової роботи. Перша
перевірка робіт на текстові запозичення здійснюється безкоштовно. Позитивною практикою є системна робота з
виховання культури академічної доброчесності у здобувачів ВО, яка здійснюється на базі бібліотеки ЗВО (семінари,
лекції інші заходи https://cutt.ly/RxAycMh). Такій підхід є абсолютно правильним, оскільки випадки плагіату часто
виникають через невміння авторів правильно оформлювати посилання та цитування). Також позитивною
практикою є наступна позиція ЗВО: «включення українських наукових та періодичних видань до РІНЦ
(«Російського індексу наукового цитування»), що є бібліографічною базою даних наукових публікацій вчених
Російської Федерації та країн СНД, є порушенням законодавства України та суперечить позиції міжнародної
спільноти щодо засудження окупації Кримського півострова та окремих районів Донецької та Луганської областей.
Зокрема дорученням Кабінету Міністрів України від 27.02.2015 № 275/1/1-15-ДКС введено обмеження спільних
наукових проектів з установами Російської Федерації». https://cutt.ly/XxAoCOd.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Наявність у ЗВО чітких, інформативних документів, в яких у доступній формі надано інформацію про критерії
оцінки, контрольні заходи та системна політика ЗВО з виховання принципів академічної доброчесність. Варто
відмітити достатню обізнаність здобувачів вищої освіти щодо регламентів академічної доброчесності та критеріїв
оцінки знань, що свідчить про широку популяризацію цієї інформації в університеті.

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

Відсутні

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО розробленні необхідні положення, які в повній мірі регламентують організацію навчального процесу,
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної
комісії, оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів, політику з академічної доброчесності,
запобігання та виявлення плагіату. Зазначенні положення знаходяться у вільному доступі, здобувачі ВО з ними
ознайомлені. У ЗВО реалізуються системні заходи із виховання культури академічної доброчесності.

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.

Аналізуючи у відомостях СО таблицю 2, ЕГ дійшла висновку, що викладання фахових дисциплін здійснюється НПП,
які не мають фахової спеціальності та наукового доробку за напрямками фахових ОК. Доцент кафедри екологічної
безпеки та економіки природокористування, гарант ОП, к. с.-г. н. Климчик О.М. (с-ть – сільськогосподарські
меліорації), диплом спеціаліста за 101 – «Екологія» (ОК «Методи геофізичних досліджень», «Геофізика», «ГІС в
природничій географії», «Топографія з основами геодезії», «Гідрологія та океанологія»; наукові публікації з екології
та застосування ГІС для вирішення екологічних проблем) Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук:
Доцент, к. техн. н. (с-ть – відкрита розробка родовищ корисних копалин) Стріха В.А. (ОК «Ресурси корисних
копалин», «Мінерально-сировинна база світу», «Технології відкритої розробки корисних копалин», «Пошуки та
розвідка родовищ корисних копалин», «Загальне Землезнавство»; відсутні стажування та наукові роботи за ОК)
Доцент, к. с.-г. н. (с-ть - екологія) Шульга І.В. (ОК «Оцінка впливу на довкілля об’єктів надрокористування»,
«Геологічні ризики та небезпека»; наукові публікації присвячені лісовому господарству) Старший викладач, к. с.-г.
н. (с-ть – екологія) Матвійчук Б.В. (ОК «Рельєф та геологічна будова України»; наукові публікації стосуються
сільського господарства та ґрунтознавства) Доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н. (с-ть –
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екологія) Довбиш Л.Л. (ОК «Геологія та геоморфологія»; наукові публікації стосуються ґрунтознавства). Доцент
кафедри ґрунтознавства та землеробства, к. с.-г. н., (с-ть – екологія), підвищення кваліфікації (НУБІП, «Роль
навчальної дисципліни «Агрометеорології» у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної
сфери») Клименко Т.В. (ОК «Метеорологія та кліматологія»; не має наукових публікацій за напрямом дисципліни)
Єдиним штатним співробітником колишнього факультету Екології та права, який забезпечував викладання фахових
навчальних дисциплін та за фахом відповідав спеціальності 103 – «Науки про Землю», був доктор геол. н.,
професор, колишній (нині покійний) гарант ОП Половка С.Г. (лекції за широким переліком ОК: ОП 2017 року –
«Поверхневі води України», «Рельєф і геологічна будова України», «Управління земельними ресурсами»; ОП 2018
року – «Палеогеографія», «Кліматологія України», «Хімія ґрунту», «Геоекологічні проблеми України»,
«Бонітування і охорона ґрунтів»; ОП 2019 року – «Меліоративне ґрунтознавство», «Загальне землезнавство», ОП
2020 року – «Геологія та геоморфологія») До викладання за ОП (ОК «Метеорологія та кліматологія», «Методи
гідрометеорологічних досліджень») у 2021 році було заплановано залучити ч.-к. НАНУ, доктора г.-м. н., професора
Митропольського О.Ю., але, нажаль, через смерть Юрія Олексійовича 05.03.2021 р. це не вдалось здійснити. ЕГ було
зроблено запит на розширений перелік наукових публікацій, але і в ньому не вдалось знайти публікації за
спеціальністю 103 (окрім Половка С.Г. та Митропольського О.Ю.)

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

При зустрічі ЕГ та НПП ОП «Науки про Землю» встановлено, що усі НПП, які забезпечують реалізацію ОП,
проходять конкурсний відбір у три етапи. На першому етапі відбору науковий працівник проходить відділ кадрів на
відповідність фахової освіти. Другий етап – це розгляд кандидатури на кафедрі, де відповідно до вимог
заслуховується звіт та перспективи наукової діяльності. Кафедрою також встановлюється фаховість НПП. Третій
етап це затвердження на вченій раді університету шляхом таємного голосування та підписання контракту із НПП.
Якщо на одне робоче місце (штатна одиниця) претендує два НПП тоді оцінюються рейтингові показники,
навчально-методичні здобутки, наукова та організаційна робота викладача, його науково-практичний та
методичний доробок, професійний фах та освіта. Процедура конкурсного добору НПП ЗВО регламентується
Положенням про конкурсну комісію (https://cutt.ly/qceA2xB), видається Наказ про затвердження складу конкурсної
комісії (https://cutt.ly/MceDreh), інформація про вакантні посади, яка затверджується наказом ректора,
оприлюднюється на сайті ЗВО (https://cutt.ly/iceDTmo) та в обласній громадсько-політичній газеті
«Житомирщина». Загальна процедура на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у ЗВО регламентується відповідними порядком (https://cutt.ly/BceGekJ) . На зустрічі із
керівництвом ЗВО експертною групою було задано питання ректору Університету Скидану Олегу Васильовичу,
стосовно планів відкриття ОП другого (магістерського) рівня ВО за спеціальністю 103 «Науки про Землю», на що
була отримана відповідь, що на даний момент таких планів немає, оскільки у ЗВО є проблеми із кадровим
забезпеченням за даною спеціальністю, які Університет планує вирішити в найближчі терміни шляхом залучення
фахівців з НАН України та з інших ЗВО.

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

На зустрічі ЕГ та потенційних роботодавців ОП, встановлено, що ЗВО залучає роботодавців до організації та
реалізації освітнього процесу, а саме КП «Зеленбуд» ЖМР, Житомирський обласний центр «Держгрунтохорона»,
Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області, басейнове управління водних ресурсів р. Припять (м.
Житомир), ДП Житомирський інститут землеустрою, які є базами виробничих практик за ОП. Експертною групою
встановлено, що всі вище перелічені установи за характером своєї діяльності в першу чергу доречні для залучення
до освітнього процесу за спеціальностями: 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища», 193
«Геодезія та землеустрій» та 205 «Лісове господарство».

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

При зустрічі ЕГ із гарантом ОП, НПП, здобувачами ВО встановлено, що ЗВО залучає фахівців та практиків до
навчального процесу, зокрема здобувачам ВО ОП «Науки про Землю» була прочитана лекція завідувачем відділу
кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди д.ф.-м.н. професором Мартазіновою В.Ф. Тема лекції
«Вивчення процесів генезису зміни клімату і закономірностей просторово-часової структури полів метеорологічних
величин, атмосферних явищ, у тому числі стихійних метеорологічних явищ погоди, їх зміни у природних зонах
України». На зустрічі ЕГ із здобувачами ВО підтверджено, що у межах ОП відбуваються екскурсії на партнерські
підприємства та до Інституту сільського господарства Полісся НААН (зі слів учасників зустрічей).

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.
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Експертна група засвідчила, що ЗВО сприяє професійному розвитку НПП у вигляді підвищення кваліфікації. НПП
які забезпечують реалізацію ОП «Науки про Землю» пройшли підвищення кваліфікації у наступних ЗВО:
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Навчально-науковий інститут неперервної
освіти і туризму (Світельський М.М., Матвійчук Б.В., Іщук О.В., Матковська С.І., Половка О.А., Федючка М.І.,
Климчик О.М.), Житомирський державний університет імені Івана Франка (Стріха В.А.), Харківський національний
аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Шульга І.В.). ЕГ проаналізувала WEB-ресурси зазначених ЗВО та виявила в
них відсутність реалізації ОП «Науки про Землю». Закордонне стажування викладачів координується відділом
міжнародного співробітництва ЗВО. Закордонне стажування викладачі ОПП «Науки про Землю» пройшли у
наукових установах та закладах освіти Республіки Польща: Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая
(м. Краків): Світельський М.М., Матковська С.І., Матвійчук Б.В., Соломатіна В.Д.; Валерко Р.А. – в Куявському
університеті, Влоцлавек, 2019 р.) де також відсутня спеціальність «Науки про Землю» ). Але слід відмітити, що
гарант ОП Климчик Ольга Миколаївна пройшла стажування в Університеті природничих наук (м. Люблін) за темою
«Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики». Відповідні
сертифікати були надані ЕГ.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

При зустрічі ЕГ та НПП ОП «Науки про Землю» встановлено, що для розвитку і стимулювання викладацької
майстерності в ЗВО є низка нормативних документів, а саме «Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ»
(https://is.gd/vcur55), «Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://is.gd/K9lKHO); Наказ від
27.02.2020 р. № 17 Про виплати премій науково-педагогічним працівникам (https://is.gd/IzLQvz). ЕГ встановлено,
щ о НПП мають подяки за сумлінну працю, внесок у розвиток університету та професіоналізм. Також НПП ОП
вважають, що певне підвищення викладацької майстерності відбувається під час їх участі у міжнародних
конференціях, семінарах та різних тренінгах, оскільки це розвиває ораторські здібності та загалом soft skills. У
певній мірі розвиток викладацької майстерності стимулюється ЗВО через оплату відряджень викладачів на
навчально-методичні семінари та науково-практичні конференції. Під час проведення бесід з фокус-групами з числа
науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу виявлено, що НПП проінформовані про
можливості заохочення структурних підрозділів ЗВО й окремих викладачів за продуктивну наукову, навчально-
методичну та організаційно-виховну роботу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Ситуація із забезпечення ОП науково-педагогічними працівниками, які є фахівцями в спеціальності 103 «Науки про
Землю» розуміється ректором Університету та знаходиться під його контролем. НПП, які забезпечують викладання
навчальних дисциплін «Циклу загальної підготовки» ОП та фахових ОК «Дистанційне зондування Землі та
фотограмметрія», «Геоінформатика» мають відповідну базову освіту, наукові ступені, наукові публікації та
стажування за профілем своєї освітньої діяльності.

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

Кадровий склад, який забезпечує викладання фахових для ОП освітніх компонентів, немає базових дипломів про
вищу освіту, докторів та кандидатів наук, які б відповідали спеціальності 103 «Науки про Землю». Основні наукові
публікації НПП стосуються спеціальностей 101 «Екологія», 106 «Географія», 205 «Лісове господарство» та загалом
галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство». Підвищення кваліфікації НПП проводиться в ЗВО які не є
профільними для спеціальності 103 «Науки про Землю». Рекомендації: 1) залучити до викладання фахівців за
спеціальністю 103 «Науки про Землю», в тому числі для забезпечення ліцензійних вимог (мінімум 70% НПП
повинні відповідати вимогам ліцензування); 2) розробити план підвищення кваліфікації НПП, який би однозначно
відповідав спеціальності 103 «Науки про Землю»; 3) використовувати можливості академічної мобільності між ЗВО
України.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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Відповідно до наведеного в підкритерію 6.1, ОП забезпечується НПП, які не мають базової вищої освіти та наукових
ступенів за спеціальністю «Науки про Землю». Науковий доробок НПП відповідає спеціальностям 101 «Екологія»,
106 «Географія», 205 «Лісове господарство» та загалом галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство».
Підвищення кваліфікації НПП проводиться в ЗВО які не є профільними для спеціальності 103 «Науки про Землю».
В реалізації ОП брав участь лише один фахівець за спеціальністю «Науки про Землю» – доктор геологічних наук,
професор Половка С.Г.

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.

Під час онлайн акредитації було оглянуто аудиторії 611, 617, 618, 619, зокрема аудиторії 617, 618 обладнані
стаціонарними мультимедійними засобами та екранами. Наявність переносного проектору, екрану та ноутбука
дозволяє проводити презентації як викладачами, так і студентами. Викладання дисципліни «Грунтознавство»
забезпечується діяльністю сертифікованої вимірювальної лабораторії ННЦ «Екології та охорони навколишнього
середовища». Експертна група оглянула комп’ютерні класи регіонального інноваційно-космічного кластеру
«Полісся», які оснащені потужними комп’ютерами, що дозволяють ефективно працювати з сучасними
спеціалізованими програмними продуктами, які забезпечують частково ОП «Науки про Землю», у т.ч. компанії
ESRI (ArcGIS) (ліцензійна угода діюча). Оглянувши матеріально-технічні ресурси ЗВО за ОП «Науки про Землю»
експертна група встановила, що рівень забезпеченості є не досить достатніми для реалізації ОП «Науки про Землю».
Встановлено відсутність поляризаційних мікроскопів, геофізичних приладів та спеціального програмного
забезпечення, що є необхідним при підготовці здобувачів вищої освіти за ОП «Науки про Землю». На базі ЗВО
функціонує бібліотека, яка забезпечена електронними підручниками та навчальними посібниками, функціонує
комп'ютерний читальний зал з виходом до мережі Internet (мережа Wi-Fi), для здобувачів вищої освіти та
покращення освітніх послуг використовується платформа Moodle (для дистаційної форми навчання) та електрона
форма розкладу занять (https://is.gd/SDIbiE). Бібліотека налічує більше 490 000 примірників (з них 49 підручників
та монографій, що задіяні для викладання фахових дисциплін для ОП), близько 15000 найменувань переведено у
електронний каталог. З другого півріччя 2020 року бібліотека має підписку на фахові журнали для спеціальності
«Науки про Землю» (Геологічний журнал, Геологія і геохімія горючих копалин, Геофізичний журнал,
Геоінформатика).

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.

ЗВО створює сприятливі умови для задоволення потреб та інтересів усіх учасників освітнього процесу, а саме участь
у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, публікація результатів власних
досліджень; академічна мобільність, у т.ч. міжнародна; участь у вирішенні питань удосконалення навчального
процесу, організації дозвілля, побуту, оздоровлення тощо. Забезпечує вільний і безоплатний доступ до відповідної
інфраструктури та різноманітних інформаційних ресурсів, що було підтверджено під час зустрічей з усіма
учасниками освітнього процесу. Це реалізовується через можливість безоплатного користування здобувачами вищої
освіти та НПП сучасним лабораторним обладнанням, комп’ютерами, спеціалізованим програмним забезпеченням
ESRI (ArcGIS), доступу до Wi-Fi та інформаційних ресурсів бібліотеки ЗВО (бази даних Scopus та WebofScience).
Текож здобувачі вищої освіти мають вільний та безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх
компонентів, розміщених на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/) Для підвищення культурного рівня,
соціальних навичок та фізичної підготовки в ЗВО діє народний аматорський духовий оркестр, ансамбль
барабанщиць, гурток естрадного співу та спортивний комплекс, де функціонує 12 секцій.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Безпечність життя та здоров’я здобувачів вищої освіти в Поліському національному університеті гарантується
законодавством України та колективним договором, організація виконання яких здійснюється адміністрацією ЗВО
та деканатом. Для НПП і здобувачів вищої освіти ОП «Науки про Землю» регулярно проводиться інструктаж з
техніки безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм, заходи по пропагуванню здорового способу життя,
кураторами проводяться виховні заходи. Під час огляду навчальних аудиторій, лабораторій та інших приміщень,
було підтверджено, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Безпечність
освітнього середовища ЗВО забезпечено відповідними правилами та інструкціями з охорони праці та техніки
безпеки при роботі в лабораторіях, аудиторіях, комп'ютерних класах. Лабораторії обладнані вогнегасниками. На
території ЗВО налагоджена система охорони. Корпуси та гуртожитки знаходяться в належному санітарному стані,
мають централізоване опалення та водопостачання, природне і штучне освітлення, систему протипожежної
безпеки. У ЗВО створена загальна доброзичлива атмосфера. Встановлено що соціально-психологічний супровід
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регулюється такими документами: «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ», «Законодавство про
конфлікт інтересів», «Комплексний план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ», «Положення про запобігання
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням», «Положення про порядок супроводу осіб з
інвалідністю», зміст яких розкрито на сайті університету у розділі «Публічна інформація» (https://is.gd/96id1k). В
цілому освітнє середовище ЗВО спрямоване на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти.

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

Інформація щодо організації освітнього процесу, організаційних та консультативних питань та соціальної підтримки
здобувачів вищої освіти за ОП «Науки про Землю» регламентується «Положенням про організацію освітнього
процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті», введеному дію наказом ректора від
28.03.2019 року. Інформаційна підтримка забезпечується роботою сайту ЗВО, де можна знайти посилання на
нормативно-правові акти, навчальні плани, освітні програми, робочі програми навчальних дисциплін, силабуси,
розклад занять, інформацію про наукову і виховну роботу, посилання на нормативні документи, онлайн-бібліотека
тощо. Також необхідна інформація розміщується на інформаційних стендах та доводиться під час усного
інформування здобувачів вищої освіти викладачами, керівництвом кафедри та деканатом. Здобувачам вищої освіти
надається організаційна підтримка у вирішенні адміністративних, організаційних питань навчання та побуту.
Консультативна і соціальна підтримка включає надання різних видів допомоги: діє Психологічна служба ЗВО;
надання академічних і соціальних стипендій, безкоштовне проживання у гуртожитках університету для пільгової
категорії здобувачів вищої освіти тощо. Варто відзначити ряд позитивних моментів, пов’язаних з дозвіллям та
побутом здобувачів вищої освіти: вони мають можливість проживання у гуртожитках; у ЗВО є кафе та їдальні; ЗВО
підтримує та надає можливість здобувачам вищої освіти проводити різноманітні культурно-масові заходи. У ЗВО
діють Студентський парламент та Студентська рада, які беруть активну участь у підтримці студентства у різних
питаннях, що було підтверджено на зустрічах із здобувачами вищої освіти та студентським самоврядуванням. Для
створення здорового морально-психологічного середовища для здобувачів вищої освіти регулярно проводяться
конференції, семінари та зустрічі. Анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності методами
навчання та викладання, а також освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною
підтримкою виявило, що переважна більшість здобувачів вищої освіти за ОП «Науки про Землю» задоволені
підтримкою з боку ЗВО та рівнем викладання та викладачами, що забезпечують цю ОП. Це також було підтверджено
під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти.

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

У Поліському національному університеті розроблено Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення (https://is.gd/VZxSNK). Створено умови доступності для навчання осіб з особливими
освітніми потребами. Так у навчальному корпусі № 4 функціонує три ліфти, туалет для осіб з обмеженими
можливостями, всі корпуси та гуртожитки облаштовані пандусами. Положенням про організацію освітнього
процесу в ЗВО особи з особливими освітніми потребами мають право на навчання за індивідуальним графіком, а у
разі погіршення стану здоров’я – на академічну відпустку. Особи з особливими освітніми потребами можуть
отримати освітні послуги у формі дистанційного навчання, що регламентується Положенням про дистанційне
навчання (https://is.gd/v6Dytq). За ОП 103 «Науки про Землю» відсутні випадки організації освітнього процесу для
осіб 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.

Запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО здійснюється відповідно до розроблених положень, а саме:
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ (https://is.gd/aBC2t7); Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://is.gd/w3HMzz); Положення про
запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням у ЖНАЕУ. Політика та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій прописані відповідно до положень Закону України «Про запобігання
корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» і
висвітлені на офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). При
виникненні в ЗВО конфліктних ситуацій здобувачі освіти можуть повідомити про них наступним чином: звернутися
до куратора групи, завідувача кафедри, декана факультету чи ректора (усно або письмово); покласти написану
скаргу в «Скриньку довіри». Оскарження результатів підсумкового контролю (якщо такі виникають) здійснюються
відповідно до Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Для попередження конфліктних ситуацій серед
здобувачів вищої освіти ОПП кураторами, завідувачами кафедр, деканом, представниками органів студентського
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самоврядування та первинної профспілкової організації проводяться бесіди, метою яких є запобігання зазначених
конфліктних ситуацій. Залежно від конфліктної ситуації, розпорядженням ректора створюється комісія, до складу
якої входять: представники студентського парламенту, профспілкової організації, адміністрації, юрисконсульт та
інші. ЗВО своєчасно реагує на звернення здобувачів вищої освіти і вирішує конфліктні ситуації згідно правових та
етичних норм. Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування було
з’ясовано, що вони є обізнаними стосовно процедур вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними
домаганнями, порушення правил поведінки, дискримінацією та корупцією. У межах ОП 103 «Науки про землю»
скарг пов’язаних з дискримінацією за будь-якою ознакою, сексуальним домаганням чи корупцією не надходило.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою
програмою. Створено умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами та інших
маломобільних груп населення. При реалізації ОП «Науки про Землю» в навчальному процесі використовується
сертифікована вимірювальна лабораторія ННЦ «Екології та охорони навколишнього середовища», регіональний
інноваційно-космічний кластер «Полісся». Забезпечується безоплатний доступ учасників освітнього процесу до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та наукової
діяльності в межах освітньої програми. Реалізується чітка та зрозуміла політика й процедури врегулювання
конфліктних ситуацій.

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

Слабка забезпеченість спеціальною апаратурою та приладами, недостатня колекція мінералів та гірських порід,
відсутнє спеціалізоване програмне забезпечення для обробки геолого-геофізичної інформації (програмний
комплекс Petrel, який використовується для моделювання родовищ (програма компанії Шлюмберже), Surfer –
побудова поверхонь, геологічних розрізів (компанія SoftWare), K-MINE програмний комплекс для геологів,
маркшейдерів і гірничих інженерів (компанія KAI Group). Рекомендації: покращити матеріально-технічну базу ОП
«Науки про Землю» для ліквідації зазначених слабких сторін та недоліків.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

В освітньому процесі за ОП використовується можливості сертифікованої вимірювальної лабораторії ННЦ «Екології
та охорони навколишнього середовища», регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся» які мають
обладнання сучасного рівня та необхідне ліцензійне програмне забезпечення. ЗВО забезпечує освітню,
організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів ВО, безоплатний доступ до
необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів для навчання та викладання за відповідною ОП, реалізовує
право на освіту особам з особливими освітніми потребами . Освітнє середовище в ЗВО є безпечним для життя та
здоров’я здобувачів ВО та НПП. Іногородні студенти на мають проблем із поселенням до гуртожитків. Гуртожитки
знаходяться у доброму стані, обладнанні для забезпечення потреб маломобільних осіб. В ЗВО існує чітка і зрозуміла
політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО має «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми в ЖНАЕУ»
https://cutt.ly/7xVGyHc, в якому чітко та зрозуміло прописані всі норми та випадки які стосуються моніторингу та
перегляду ОП. Дана ОП з моменту її впровадження переглядалась щороку, але суттєві зміни було внесено у 2020
році. При перегляді ОП 2020 року її було приведено у відповідність зі затвердженим стандартом першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, Положенням про дисципліни вільного вибору https://cutt.ly/6xVG9EZ.
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2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Здобувачі ВО залучались до процесу перегляду ОП. У 2020 році до складу проектної групи ОП будо долучено Сензюк
М.С - студентку ОС «Бакалавр» 4 курсу навчання (2017 рік вступу). Представники органів студентського
самоврядування входять до складу вчених рад факультетів та університету, тобто можуть впливати на затвердження
ОП та змін до них. ЕГ отримало результати системного опитування здобувачів вищої освіти ЗВО стосовно якості
надання освітніх послуг в період дистанційного навчання та щодо організації освітнього процесу. Опитування були
проведені у 2020-21 рр. Результати опитувань розглядались на засідання ректорату (протокол №6 від 12 грудня 2021
року). Окремі опитування були проведені й серед здобувачів ВО за даною ОП https://cutt.ly/8xVRo85,
https://cutt.ly/PxVRdTI, https://cutt.ly/ixVRhg8, https://cutt.ly/exVRlmd.

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

Роботодавці залучались до перегляду ОП, що зафіксовано протоколами кафедри біоресурсів, аквакультури та
природничих наук (№1 від 18.01.2018 р. – заступник начальника Державної екологічної інспекції у Житомирській
області Зибалов С.В. та директор ЖОЦЕНТУМ Житомирської обласної ради к.с.-г.н. Бордюг Н.С. для підсилення
практичної підготовки запропонували укласти договіра про проходження виробничої практики на базі їх
підприємств. Відповідно до витягу з протоколу кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук №7 від
26.05.2020 засідання випускаючої кафедри, до ОП було вирішено за пропозицією зав. юр. сектором Державної
екологічної інспекції в Житомирській області Білого В.Л. врахувати зміни у нормативно-правовому забезпеченні
умов господарювання при викладанні відповідних ОК; для кращого досягнення ПРН ОП директор Житомирської
філії ДУ «Грунтохорона» Паламарчук Р.П. запропонував на базі установи проводити практичні тренінги. На зустрічі
з роботодавцями факти залучення роботодавців до перегляду ОП були підтверджені. Але слід зауважити, що у
працедавців не має чіткого уявлення щодо цілей ОП, фахових компетенцій та програмних результатів навчання
випускників, якими повинні володіти випускники. Самі ж роботодавці є представниками в першу чергу екологічних
служб. У відкритому доступі також представлені рецензії на ОП від інших роботодавців https://cutt.ly/fxVMoUw, але
можно сказати, що вони не стосуються або опосердковано стосуються програми за спеціальністю 103 «Наук про
Землю»

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

За даною ОП перший випуск буде здійснено 2021 року, тому практики збирання про випускників ще не має. В той
же час факультетом лісового господарства та екології проводиться опитування серед випускників
https://cutt.ly/WxVVow4. З метою систематизації даних про кар’єрні траєкторії випускників, ЗВО прийняло рішення
про створення асоціації випускників, проект положення якого розміщено зараз для обговорення.
https://cutt.ly/TxBGfnr.

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

Прикладом реагування системи якості на недоліки ОП є – приведення у відповідність із Законом України про ВО
вибіркової складової ОП (у 2017, 2018, 2019 було 32 кредити (13,3%), з 2020 – 63 кредити (26,25%)) та обов’язкової
складової ОП (у 2017, 2018, 2019 було 115 кредитів (47,92%), з 2020 – 162 кредити (67,5%). За результатами
опитувань студентів недоліків у реалізації ОП зафіксовано не було https://cutt.ly/8xVRo85, https://cutt.ly/PxVRdTI,
https://cutt.ly/ixVRhg8, https://cutt.ly/exVRlmd. Окремо слід зазначити, що для посилення фахового забезпечення
реалізації ОП гарантом освітньої програми у 2020 році став доктор геологічних наук Половка С.Г., до реалізації ОП у
2020-21 навчальному році було заплановано залучення ч.-к. НАНУ, доктора г.-м. н., професора Митропольського
О.Ю.

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

ОП «Науки про Землю» акредитується вперше. Зауваження до інших програм, які були зроблені за результатами
акредитації не брались до уваги. Слід відмітити, що керівник навчально-наукового центру забезпечення якості
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освіти Степаненко Н.І. зазначила, що Центр обробляє дані акредитацій, узагальнює та направляє інформацію для
ознайомлення в структурні підрозділи університету (відповідні документи були продемонстровані ЕГ)

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

В ході проведення акредитаційної експертизи ЕГ дійшло висновку, що ЗВО системно вибудовує культуру якості в
освітньому середовищі, що й було підтверджено високо фаховими коментарями та відповідями керівника
навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко Н.І. на зустрічі з ЕГ. В ЗВО існує низка
положень, яка регламентує заходи з якості освітнього процесу Положення про внутрішню систему якості освіти
https://cutt.ly/exVM8Lz, Положення про порядок попередього розгляду навчально-методичних та наукових видань
https://cutt.ly/dxV1gHW, Пололоження про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату
https://cutt.ly/zxV1j7S, Положення про порядок реалізації моніторингута перегляду ОП https://cutt.ly/NxV1DTc,
Положення про кваліфікаційні роботи https://cutt.ly/KxV1Ksk, Порядок формування рейтингу успішності студентів
https://cutt.ly/IxV122L. Спільно з навчально-науковоим центром організації освітнього процесу проводяться
опитування здобувачів ВО щодо якості та організації освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО розробив необхідні Положення та має чітку й несуперечливу систему реалізації моніторингу якості освіти та
організації освітнього процесу загалом, системно проводить виховні заходи з необхідності дотримання норм та
правил з академічної доброчесності. Для відслідковування кар’єрних траєкторій випускників створюється асоціація
випускників ЗВО.

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

У 2018 та 2019 роках не була реалізована процедура внутрішнього контролю якості, що призвело до несвоєчасного
вирішення питання приведення об’єму вибіркової частини ОП у відповідність до Закону України про вищу освіту.
Зовнішні стейкхолдери не спеціалізуються в Науках про Землю. Рекомендації: 1) системно реалізовувати заходи
щодо внутрішнього забезпечення якості освіти; 2) налагодити співпрацю із зовнішніми стейкхолдерами, які б
однозначно відповідали саме предметній області спеціальності 103 «Науки про Землю»; 3) залучити до реалізації
ОП НПП, які є фахівцями в спеціальності 103 «Науки про Землю»; 4) розробити план стажування НПП, що не
мають базової освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» та сфера наукових досліджень яких не пов’язана з
предметною областю спеціальності, у відповідності до профілю ОК які вони забезпечують.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО демонструє послідовну політику у забезпеченні якості освіти, що доводиться позитивними змінами в процесі
реалізації даної ОП, а саме: перегляд ОП на відповідність до стандарту ВО (після його затвердження), приведення у
відповідність до чинного законодавства об’єму обов’язкових та вибіркових компонентів, призначення гарантом ОП
фахівця в «Науках про Землю» Половка С.Г., планування залучення до викладання за ОП фахівця в «Науках про
Землю» Митропольського О.Ю. (нажаль не реалізоване)

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.
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Під час виїзної онлайн експертизи було встановлено, що правила та процедури, які регулюють права та обов’язки
всіх учасників освітнього процесу є доступними для них та знаходяться у вільному доступі на офіційному сайті
університету в розділі «Публічна інформація» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Аналіз
документів засвідчив, що правила та процедури ЗВО відповідають чинному законодавству, не містять суперечливих
моментів, є логічними, чіткими та зрозумілими. Під час інтерв’ювання стейкхолдерів було встановлено, що вони
ознайомлені з даною інформацією, знають де вона знаходиться та чітко її розуміють.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На сайті є оприлюднений проект ОП (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), для отримання
зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін. Зауваження та пропозиції від стейкхолдерів обговорювалися на
засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук (витяг з протоколу № 5, 7, 10). Були враховані
пропозиції здобувача ВО М.С. Сензюк та рекомендації завідувача юридичним сектором Державної екологічної
інспекції в Житомирській області В.Л. Білого, рекомендацію наукового співробітника Інституту геологічних наук
НАН України С.М. Довбиша.

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

На сайті кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук (http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp#!6) у вільному доступі оприлюднена ОП 2020 року (https://cutt.ly/qxUfFi0), навчальний
план 2020 року (https://cutt.ly/RxUfm91), силабуси дисциплін (http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp#!6) та результати опитувань стейкхолдерів (http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-
gospodarstva/m-about-odzp#!6). Окрім цього Університет оприлюднює всю інформацію, яка стосується акредитації
ОП ЗВО (http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya). Подача інформації за ОП «Науки про Землю» логічно
структурована, її легко знайти на сайті ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Визначені та оприлюднені на сайті ЗВО у розділі «Публічна інформація» чіткі і зрозумілі правила і процедури, що
регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу в університеті. Структура сайту ЗВО є зрозумілою
для користувача.

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

Значна частина внутрішніх документів ЗВО залишається з грифом ЖНАЕУ (Житомирський національний
агроекологічний університет), що за певних умов може призвести до негативних юридичних наслідків для ЗВО.
Рекомендації: 1) Активізувати перегляд та перезатвердження нормативних документів з чинною назвою ЗВО –
Поліський національний університет. 2) Створити персональні сторінки НПП, які реалізують ОП для більш повного
інформування зовнішніх стейкхолдерів стосовно їх науково-педагогічної діяльності.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Офіційний сайт університету в розділі «Публічна інформація» має всі необхідні документи або їх проекти, що
регламентують організаційну, наукову та освітню діяльність ЗВО в цілому. Проекти освітніх програм (в тому числі
ОП «Науки про Землю») розміщені на сайті для їх громадського обговорення. ОП «Науки про Землю», навчальний
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план, силабуси навчальних дисциплін, каталог анотацій вибіркових навчальних дисциплін ОП, результати
опитувань знаходяться у вільному доступі на сайті кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук.

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.

ОП «Науки про Землю» була розроблена та затверджена вченою радою ЖНАЕУ 26.10.2016, введена в дію з
01.09.2017 року. До складу групи входили Масловська Л.Ц., кандидат географічних наук, професор кафедри
менеджменту організацій (керівник проектної групи), НПП кафедри загальної екології – Світельський М.М., к.с.-
г.н., доцент, Іщук О.В., к.с.-г.н., доцент. 29.12.2017 року керівником проектної групи стала Матковська С.І., к.с.-г.н.,
доцент кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук. Остання редакція ОП 2020 року розроблена
проектною групою до складу якої входили НПП кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук: Половка
С.Г., д. геол. н., професор (голова проектної групи), Світельський М.М., к.с.-г.н., доцент, завідувач кафедр,
Матковська С.І., к.с.-г.н., доцент, Сензюк М.С. – студентка ОС «Бакалавр» 4 курсу навчання (2017 рік вступу). Таким
чином, до проектної групи ОП фахівця в Науках про Землю було долучено лише у 2020 році. Після раптової смерті
попереднього гаранта Половка С.Г., наказом ректора №261 від 30.11.2020 гарантом призначено Климчик О.М. –
доцента кафедри екологічної безпеки та економіка природокористування, к.с.-г. наук, доцента, яка попередньо не
входила до групи розробників ОП. Таким чином, Климчик О.М. стала гарантом освітньої програми яку розробляли
інші НПП та забезпечували її всебічну реалізацію. Експертна група щиро дякує чинному гаранту ОП «Науки про
Землю» Ользі Миколаївні Климчик за її бездоганну та самовіддану роботу в процесі акредитації ОП, організацію
зустрічей під час візиту, оперативне надання необхідної інформації та добре ставлення до експертів. В процесі
роботи ЕГ було встановлено, що чинний член ГЕР з галузі знань 10 – «Природничі науки» Сонько С.П. має спільні
публікації з колишнім гарантом ОП Половка С.Г. До звіту додається: 1. Змінена програма візиту ЕГ (зміни були
внесені на прохання Поліського національного університету у зв’язку з участю керівника навчально-наукового
центру організації освітнього процесу Усюк Т.В. (експерт Нацагенства) у акредитації іншого ЗВО, яка починалась 23
березня 2021 року, через що виникла необхідність у проведені з нею окремої зустрічі 22 березня 2021 року). 2.
Розширений перелік наукових та науково-методичних праць НПП, які задіяні в освітньому процесі за ОП, наданих
гарантом за відповідним запитом експертної групи.

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 E

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 E

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ID_23124_Vizyt_Program_Polisk
iy_NU_2.pdf

l2jCExvdOcGJBU0oHuB2kB10yXz8awiywDS0kL5uK
YM=

Додаток Публікації викладачів НЗ 2017-
2020.pdf

MWzmSUb8TPeSmYu+j6wjpesR+7RwaV9ckz8Copj8
qAM=

***

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

Кравченко Дмитро Володимирович

Члени експертної групи

Багрій Сергій Михайлович

Литвиненко Ольга Вячеславівна
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