
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23124 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

07.05.2021 р. Справа № 0466/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Олександр Голуб – головуючий,

Грановська Людмила Миколаївна,

Дмитрів Григорій Степанович,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Ігор Коваленко,

Максименко Надія Василівна,

Михайленко Владислав Іванович,

Оксана Білоус,

Погребняк Володимир Григорович,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Тяпкін Олег Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Скидан О.В. - ректор – представник ЗВО,

Климчик Ольга Миколаївна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 13, Проти – 0

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

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

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Стратегія розвитку Поліського національного університету до 2025 р. містить досить узагальнені напряки розвитку,
які опосередковано стосуються ОП, наприклад, «ГІС-проєкти з проблематики формування національної безпеки
України, ліквідації надзвичайних ситуацій, управління надрами...», «Стратегія екологчної безпеки та адаптації до
зміни клімату України».

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

Активна участь у формуванні та удосконаленні ОП роботодавців та інших стейкхолдерів, згідно наданих пояснень
ЗВО, здійснюються на основі зустрічей з роботодавцями, підтвердження яких є у протоколах, наданих кафедрою.

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

Цілі та програмні результати навчання визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, та
регіонального контексту, оскільки при перегляді ОП у 2020 р. радикально змінено перелік вибіркових ОК у бік
надання знань щодо видобувних галузей, що є у Житомирській області. В процесі формування програмних
результатів навчання враховано досвід українських та іноземних зво.

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

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

Визначені в ОП «Науки про Землю» програмні результати навчання відповідають вимогам стандарту, але перелік ОК
не завжди корелює з ними. Головним чином, Програмні результати навчання досягаються, вивченням обов’язкових
дисциплін.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Обсяг ОНП відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження при підготовці бакалавра – 240
кредитів (ECTS), відповідає вимогам наявного Стандарту за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10
Природничі науки.

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

ОП має чітку структуру, що відображена у структурно-логічній схемі, але вона не ілюструє взаємозв’язків між ОК.
Розподіл кредитів ЄКТС між обов’язковими і вибірковими компонентами відповідає стандарту. ОК загалом,
дозволяють досягти програмних результатів навчання, але Матриці відповідності складені дещо не коректно і не
дозволяють знайти зв’язок иіж ПРН, ОК та компетентностями. Згідно наданої в них інформації, навіть інтегральна
компетентність забезпечується лише двома ОК154 - Геофізика та ОК20 - ДЗЗ та фотограмметрія , а формування, а,
наприклад ЗК09 - Здатність працювати в команді формуєя лише ОК7 Безпека життєдіяльності та охорона праці,
тощо. Не зрозуміла роль практик у формуванні ПРН, ЗК та ФК, бо вони в жодну з матриць не включені.

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

Зміст ОП «Науки про Землю» відповідає предметній області спеціальності 103 – Науки про Землю. Аналіз силабусів
основних і вибіркових дисциплін загалом дозволяє простежити внесок кожного ОК у формування ЗК та ФК у
студентів та участь у формуванні програмних результатів навчання. У той же час, деякі з них мають розбіжності з ОП і
НП та застарілу рекомендовану літературу, що унеможливлює надання студентам новітньої навчальної інформації,
особливо з дисциплін геоінформаційного блоку (Топографія з основами геодезії (Половка С., Климчик О.) –
рекомендована навчальна л-ра з 1989 до 2005 р,найновіша – 2014 р.) Дистанційне зондування Землі та
фотограмметрія в силабусі – 4 кредити, в ОП – 5 кредитів, (Топольницький П) Технології відкритої розробки
корисних копалин, - згідно рекомендованої літератури не змінились з 1971р, найновіша – одна -2013 р. (Половка С.,
Стріха В.), Геоінформатика– рекомендована література з 11 джерел 8 – з 1986 до 2000 р., найновіша 2010.

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

Вибір індивідуальної освітньої траєкторії регулюється Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми у Житомирському національному аграрному університеті (Редакція від 01.09.2020) . Індивідуальна
траєкторія будується шляхом вибору навчальних дисциплін з переліку, що є у вільному доступі, який включає як
фахові, так і загальноуніверситетські дисципліни. Обмеження мінімальної кількості студентів у групі з вибіркової
дисципліни – 12 осіб, закріплене в Положенні унеможливлює побудову індивідуальної освітньої траекторії, оскільки
загальний контингент на ОП на всіх курсах, менший. Індивідуальна траекторія забезпечується також при здійсненні
студентами вибору місця проходження виробничої практики і обрання теми кваліфікаційної роботи.

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

Структура ОП та НП передбачають проходження навчальної практики (4 кредити ЄКЕС) та виробничої практики (7
кредитів ЄКТС). Згідно програми навчальної практики, вона включає лише 2 компоненти на 1 курсі (з «Гідрології та
океанології», «Геології та геоморфології») та 2 компоненти на 2 курсі (з «Топографії з основами геодезії» та з
«Ландшафтознавства») – кожна по одному кредиту ECTS тривалістю один тиждень відповідно) та не може
забезпечити формування фахових компетентностей з 15 по 20 (К15.Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз
даних за допомогою відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах. К16. Здатність
застосовувати кількісні методи при дослідженні геосфер. К17. Здатність до всебічного аналізу складу і будови геосфер.
К18. Здатність інтегрувати польові та лабораторні спостереження з теорією у послідовності: від спостереження до
розпізнавання, синтезу і моделювання. К19. Здатність проводити моніторинг природних процесів. К20. Здатність
самостійно досліджувати природні матеріали (у відповідності до спеціалізації) в польових і лабораторних умовах,
описувати, аналізувати, документувати і звітувати про результати), бо польових досліджень студенти не проводять.
навички роботи із сучасною приладною базою та загальні й спеціалізовані Проходження виробничої практики
забезпечує велика кількість договорів з державними та приватними підприємствами, але вони не всі відповідають
профілю спеціальності. У Силабусах профільних дисциплін інформація про практичні заняття досить не конкретна –
без зазначення приладів та обладнання, а методичні рекомендації містяться у застарілій літературі, що орієнтована
на методики 70-90-х років.
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2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Освітня програма забезпечує формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти що дозволяє випусникам
освітньої програми бути успішними в подальшій професійній діяльності застосовуючи критичне мислення, вміння
розв'язувати ситуаційні задачі, тощо. Це забезпечується вивченням дисциплін соціально-гуманітарного циклу,
участю у спільних заходах факультету та ЗВО (марафон «Разом до життя», акція Всеукраїнського фонду «Серце до
серця»), а також у студентських олімпіадах, наукових гуртках, конференціях.

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

Професійний стандарт для даної спеціальності відсутній.

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

Обсяг освітньої програми, співідношення видів робіт, баланс між обов'язковими та вибірковими дисциплінами
відповідають ( на основі звіту експертної групи) фактичному навантаженню та забезпечують досягнення цілей.

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

Не зважаючи на те, що у ЗВО розроблене Положення про порядок організації та проведення дуального навчання, така
підготовка не здійснюється.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими. Вони не містять дискримінаційних положень та
оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти

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

Особливості ОНП не враховуються в правилах прийому, оскільки профільним дисциплінам (географія, фізика, хімія
та біологія) присвоєно ваговий коефіцієнт 0,2, береться до уваги лише навчання на підготовчих курсах (коефіцієнт
0,05) .

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

В університеті сформовано комплекс документів, які є у вільному доступі, що регулюють порядок визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності. На цій освітній
програмі студенти не скористались можливостями академічної мобільності.

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

В університеті прийняте Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті. Студенти
проінформовані про можливості врахування їх неформальної освіти при визнанні результатів навчання.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Положенням про організацію освітнього процесу затверджено використання різних форм і методів навчання, які в
цілому, сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання.
Забезпеченню студентоцентрованого підходу сприяє можливість вибору місця проходження виробничої практики,
для чого укладена велика кількість договорів.

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

У відкритому доступі на сайті кафедри є інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання та відображена у силабусах навчальних дисциплін На сайті є кілька закладок з Переліком
навчальних дисциплін за ОП (основних і вибіркових, Базами практики, Орієнтовними темами кваліфікаційних робіт,
Силабусами, Результатами опитування всіх стейкхолдерів та викладачів. Кількість дисциплін у різних списках на
сайті різна, що вносить нерозуміння спектру викладаємих курсів.

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

Навчання за ОП “Науки про Землю” забезпечує проведення наукових досліджень викладачами і студентами у
сертифікованій вимірювальній лабораторії навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього
середовища Поліського національного університету, що відображене у публікаціях та переліку конференцій, олімпіад
і конкурсів студентських наукових робіт, у яких беруть участь студенти, що відображені на сайті факультету, але
кількість таких. У той же час, тематика представлених деяких наукових робіт, не відповідає спеціальності Науки про
Землю.

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

Освітня програма 2020 р. оновлювалась кожного року від початку реалізації (2017 р) на основі рекомендацій різних
стейкхолдерів, але суттєва зміна відбулась лише у 2020 році при узгодження її зі Стандартом. Таким чином, студенти
2-4 курсу навчались за дещо іншою ОП та набували знань, навіть зі спеціалізацій : «Географія ґрунтів та управління
земельними ресурсами», що не відповідає профілю Наук про Землю. У Силабусах профільних дисциплін матеріально-
технічне забезпечення практичної підготовки не конкретизоване («Методи геофізичних досліджень» - «відповідне
обладнання» та література до 90-х років; «Пошук та розвідка корисних копалин» - у природничій лабораторії,
л і т е р а т у р а 1973-2006; «Ресурси корисних копали України» - «у аудиторіях природничіх наук»).
«Мінеральносировинна база світу», «Геофізика», «Геологія та геоморфологія» відсутнє методичне забезпечення для
проведення практичних та лабораторних робіт. Результати підвищення кваліфікації та стажування, впроваджуються в
навчальний процес через удосконалення навчальних дисциплін, але у наданих матеріалах є інформація лише про
стажування екологічного профілю,

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

ЗВО стимулює процеси інтернаціоналізації освіти шляхом створення Інформаційного центру Європейського Союзу,
на базі якого проходять тренінги, семінари, конференції, у яких беруть участь викладачі і студенти ОП Науки про
Землю, але академічного обміну на цій ОП не було.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь
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На ОП «Науки про Землю» розроблена чітка система контрольних заходів та зрозумілі критерії оцінювання
досягнень здобувачів вищої освіти, що представлені у Силабусах у вільному доступі на сайті факультету і доводяться
до студентів на початку семестру. Розклад занять розміщено на сайті факультету, він знаходиться у вільному доступі,
але не містить посилання на вхід до дистанційних лекцій.

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

Для атестації здобувачів передбачено проведення захисту бакалаврської роботи, що відповідає вимогам стандарту
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 10 – «Природничі науки», спеціальності 103 – «Науки про
Землю» затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05. 2019 р. №730.

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Правила проведення контрольних заходів, передбачених за даною ОП, регулюються комплексом внутрішніх
документів ЗВО, що надані у вільному доступі на сайті факультету та ЗВО. Студентам доведена інформація про графік.
правила і процедуру проведення контрольних заходів, процедуру оскарження результатів контрольних заходів, умов
повторного їх складання. Конфліктні ситуації регулюються Положенням про запобігання конфлікту інтересів,
дискримінації та сексуальних домагань, який оприлюднено на офіційному сайті.

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

У ЗВО чітка та зрозуміла процедура дотримання академічної доброчесності, що регламентується численними
нормативно-правовими актами. На базі бібліотеки здійснюється системна робота з виховання академічної культури,
інформація про які є на сайті

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Більшість викладачів, що задіяні до реалізації освітньої програми не мають профільної освіти та відповідного
стажування. Не всі публікації та інші активності, що наведені у доданій ЗВО інформації у відповідь на висновок ЕГ у
фахових та рейтингових виданнях та не носять системного характеру.

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

Процедура конкурсного добору викладачів є чіткою, зрозумілою й прозорою. У той же час, переважна більшість
викладачів ОП не мають профільної освіти з Наук про Землю.

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

Організації, що залучені до організації і реалізації освітнього процесу на факультеті і кафедрі мало дотичні до сфери
інтересів ОП Науки про Землю.

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

На ОП існує практика залучення професіоналів-практиків, та представників роботодавців до освітнього процесу, що
підтверджено ЕГ та матеріалами опитування з сайту факультету і кафедри.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями
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Університет сприяє професійному розвитку викладачів. Всі викладачі ОП проходять стажування як в Україні, так і в
закордонних установах. У той же час, надані у справі відомості про стажування більшості викладачів (крім гаранта
ОП), здійснювались у ЗВО, у яких не здійснюється підготовка за ОП Науки про Землю.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Для матеріального і морального стимулювання підвищення педагогічної майстерності викладачів в університет ііснує
практика преміювання працівників, що здійснюється за підсумками роботи, за публікації статей у виданнях, які
індексуються у наукометричних базах даних Scopus або Web of Science, а також патенти. Існують відзнаки за певні
досягнення (Світельський М.М - «Еколог року – 2018», Климчик О.М. «Гордість ЖНАЕУ» (2017 р.); Матвійчук Б.В.
–«Науковий керівник студентів» (2016 р).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЗВО має достатньо високий рівень навчально-методичного забезпечення (бібліотека уіверситету, система
дистанційної освіти на базі платформи Moodle, підписка на профільну наукову періодику). Матеріально-технічне
забезпечення, що залучене для підготовки за ОП має достатню якість, є потужний компьютерний клас і
сертифікована вимірювальна лабораторія ННЦ «Екології та охорони навколишнього середовища», але для
досягнення цілей і програмних результатів навчання за освітньою программою 103 Науки про Землю кафедра не має
геофізичних приладів і відповідного програмного забезпечення .

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

Для реалізації ОП студенти та викладачі забезпечені ресурсами бібліотеки університету (бази даних Scopus та
WebofScience), системи дистанційної освіти на базі платформи Moodle, сучасним лабораторним обладнанням,
комп’ютерами зі спеціалізованим програмним забезпеченням ESRI (ArcGIS), доступом до Wi-Fi.

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

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров'я здобувачів вищої освіти за ОП та здатне задовільнити їхні
потреби. Результати опитування студентів, що надані на сайті кафедри, досліджують задоволеність потреб та інтересів
здобувачів.

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

Можливість скористатися освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою
забезпечується шляхом комунікацій з викладачами, керівництвом кафедри, деканатом, керівництвом факультету,
дистанційним спілкуванням. Проводене 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.

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

В університеті створено всі умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, але на ОП «Науки про
Землю» не було в них потреби.

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

Університет має чіткий алгоритм реакції на появу конфліктих ситуацій, існує «Скринька довіри», всі учасники
освітнього процесу поінформовані стосовно цих питань. Фактів булінгу, конфліктів чи корупції на ОП не було.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Всі нормативні документи, що регламентують процедуру розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду ОП оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗНО та виконуються університетом. Оновлення ОП «Науки про
Землю» здійснюється щорічно і порівняння першої (2017 р.) та доданої до справи ОП 2020 р. показало суттєві зміни,
які спрямовані на покращення підготовки фахівців, але випускники 2021 та наступних двох років недоотримають
знань, завдячуючи досить слабким ОП 2017 – 2019 років, що не відповідають вимогам низки положень Закону
України «Про освіту».

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

Здобувачі вищої освіти шляхом проведення опитування, результати якого доповідаються на ректораті, мають змогу
брати участь в процесі перегляду ОП та інших процедурах забезпечення якості. Однак, зважаючи на те, що кафедрою
здійснюється підготовка за кількома ОП, а опитування не містить інформації про ОП на якій навчається студент,
складно зробити адекватні висновки від опитування стосовно саме ОП Науки про Землю. Те ж саме стосується всіх
категорій опитуваних. Представленість у Вченій раді ЗВО та факультету студентів та існування органів студентського
самоврядування дозволяє донести пропозиції щодо покращення ОП до групи розробників.

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

Роботодавці залучаються до розробки та корегування ОП з конкретними пропозиціями, що вдображено у доданих до
справи протоколах засідання кафедри. Крім того, вони безпосередньо приймають участь в реалізації індивідуальних
освітніх траєкторій здобувачів вищої освіти, приймаючи їх на виробничу практику.

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

Перший випуск за ОП «Науки про Землю» відбудеться у 2021 році., але контакти з випускниками інших ОП
традиційно підтримуються кафедрою. Інформація про випускників представлена на сайті.

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

ЗВО забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в ОП та освітній діяльності з реалізації ОП, що забезпечує
щорічне корегування ОП та спроби переформування кадрового потенціалу.

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відсутні, оскільки акредитація первинна.

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

В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка здатна забезпечити розвиток освітньої
програми та освітньої діяльності.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Сайти університету і факультету містять повну інформацію, що регулюють всі аспекти освітнього процесу. Також у
вільному доступі оприлюднено чіткі та зрозумілі правила і процедури регламентації прав та обов'язків всіх учасників
освітнього процесу.

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

В університеті існує практика розміщення документів на сайті ЗВО для громадського обговорення.

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

На сайті кафедри у відкритому доступі, головним чином, є вся інформація, що стосується ОП «Науки про Землю».

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Зкорегувати функціонування ОП з урахуванням участі в реалізації всіх пріоритетних напрямків розвитку університету.
Переглянути перелік ОК з точки зору їх відповідності ПРН, що зазначені у Стандарті та цілям ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Оновити матриці відповідності для оцінки внеску кожного з ОК у формування компетентностей і досягнення ПРН.
Оновити рекомендовану літературу у Силабусах для врахування в освітньому процесі досягнень сучасної науки.
Зкорегувати Матриці відповідностей з урахуванням виявлених недоліків. Спираючись на досвід інших ЗВО, що
здійснють підготовку з Наук про Землю, розширити програму проведення навчальної практики шляхом включення
інших розділів, а саме: метеорології, грунтознавства та проводити її в польових умовах з вирішенням студентами
конкретних завдань. Вишукати можливість проходження виробничої практики у профільних установах. Для більш
повноцінного формування soft skills стимулювати участь студентів у конференціях, стажуваннях, літніх школах поза
межами зво, у т.ч. використовувати можливість закордонної академічної мобільності. Для проведення практичних
занять з фахових дисциплін доцільно використовувати можливості організацій – потенційних роботодавців, що
здатні надати обладнання в межах договорів про співпрацю.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Для врахування особливостей ОП при прийомі абітурієнтів доцільно збільшити ваговий коефіцієнт профільних
дисциплін до 0,5 та використати можливості відбору орієнтованої молоді шляхом проведення Всеукраїнської
олімпіади з географії , біології або іншої профільної дисципліни для абітурієнтів ПНУ.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Для забезпечення якісної підготовки фахівців за ОП "Науки про Землю" при укладанні договорів про співпрацю для
проведення виробничої практики необхідно обирати профільні установи. Для доведення до студентів наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі доповнити списки рекомендованих джерел для вивчення ОК
літературою за остані 5 років. Задля забезпечення відповідного рівня практичної підготовки фахівців з Наук про
Землю доцільно використовувати сучасне обладнання і методики при проведенні практичних занять з профільних
дисциплін, що може бути надане виробничниками за рахунок договорів про співпрацю. Завдяки такій співпраці
студенти зможуть виконувати наукові дослідження за своїм профілем навчання і представляти їх на конкурсах та у
публікаціях.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Доцільно оприлюднювати теми кваліфікаційних робіт бакалаврів з моменту їх затвердження на кафедрі. Для
підвищення відповідальності студентів за оригінальність наукового дослідження у кваліфікаційній роботі доцільно
використовувати переважно зовнішнє рецензування.

Критерій 6. Людські ресурси
Доповнити інформацію про викладацький склад випускової кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук
надавши актуальну інформацію про публікації та стажування, що відповідають ОП "Науки про Землю". Залучати до
підготовки за ОП викладачів з профільною освітою (з Наук про Землю), у т.ч. на умовах погодинної оплати.
Підвищити публікаційну активність викладачів у рейтингових фахових виданнях та у журналах, що включені до Web
of Science чи Scopus, що відповідають профілю спеціальності 103 Науки про Землю. Залучати роботодавців – фахівців
в галузі "Наук про Землю" до дистанційної участі в освітньому процесі (лекції, тренінги, майстер-класи, тощо), а також
участі в заходах з підсумкової атестації у якості членів атестаційної комісії та рецензентів кваліфікаційних робіт.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Забезпити компьютерний клас сучасним програмним забезпеченням та відповідним обладнанням, що відповідає
"Наукам про Землю".

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Залучати роботодавців за профілем «Науки про Землю» до оновлення ОП. Забезпечити викладання навчальних
дисциплін, необхідних для успішного майбутнього працевлаштування, для студентів, які зараз навчаються на 2-му та
3-му курсах.

Критерій 9. Прозорість та публічність
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Оновлення ОП та інших документів (силабусів та списків літератури в них), що супроводжують реалізацію освітнього
процесу доцільно корегувати щорічно з огляду на потреби ринку. Оновлення інформації про наукові, публікативні та
кваліфікаційні здобутки викладачів є необхідною складовою прозорості і публічності освітнього процесу як і
розміщення на сайті затверджених тем кваліфікаційних робіт бакалаврів.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ГОЛУБ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
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