
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23492 Захист і карантин рослин

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 202 Захист і карантин рослин

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 23492

Назва ОП Захист і карантин рослин

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 202 Захист і карантин рослин

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 Татаринова Валентина Іванівна, Медведєва Юлія Вікторівна,
Мринський Іван Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 21.04.2021 р. – 23.04.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://bit.ly/3xFskwS

Програма візиту експертної групи https://bit.ly/3u7Q8qV

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

У цілому ОП «Захист і карантин рослин» відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої
програми дотичні суспільній місії та Стратегії університету. Освітній процес регламентовано чинними положеннями
і нормативною документацією. Зміст освітньо-професійної програми «Захист і карантин рослин» відповідає усім
нормативним вимогам, а структурно-логічна схема відповідає заявленій предметній області та має логічну
послідовність. Освітній процес на ОП, професійний кадровий потенціал, структура та зміст освітньої програми
дозволяють досягнути поставлених цілей та програмних результатів навчання. В університеті дотримано процедури
публічності, прозорості щодо викладеного контенту; забезпечено вільний доступ до всієї інформації та
інфраструктури, студентоцентрований підхід у навчальному процесі, забезпечуються права академічної свободи;
дотримано права й обов’язки усіх учасників навчального процесу. Фінансові, матеріальні ресурси та створений
освітній простір – забезпечують належне виконання поставлених завдань. Загалом ОП «Захист і карантин рослин»
відповідає суті критеріїв і підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Узагальнення сильних сторін та позитивних практик за ОПП «202 Захист і карантин рослин», що акредитується
наступне: Поліський національний університет має належну локальну нормативну базу, яка стосується всієї
освітньої діяльності за ОПП 202 «Захист і карантин рослин»; цілі програми сформульовані у відомостях
самооцінювання (ВС) відповідають суспільній місії та стратегії ЗВО; при розробці ОПП враховано досвід
аналогічних вітчизняних та закордонних програм; правила прийому на навчання за ОП прозорі, зрозумілі, без
дискримінаційних ознак; у ЗВО здійснюється онлайн опитування здобувачів, викладачів, роботодавців,
випускників; конкурсний добір НПП здійснюється прозоро, відповідно до нормативної бази законодавства України
та внутрішньо університетської; викладачам створено сприятливі умови для їх професійного розвитку, надається
матеріальне та моральне заохочення; у ЗВО розроблена і функціонує система академічної доброчесності та
приділяється належна увага внутрішньому забезпеченню якості вищої освіти, гарною практикою є формування
культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої діяльності за ОП; для організації навчання
використовується навчальна платформа Moodle, та інші сучасні додатки такі як ZOOM, Viber, тощо; ОП орієнтована
на високоякісну практичну підготовку здобувачів, що реалізується через роботу у лабораторіях, демонстраційних
полях ЗО, на базі профільних аграрних підприємств, відомих міжнародних компаній та співпрацю з науковими
установами НААН; до реалізації освітньої програми залучено науково-педагогічних працівників, які мають
науковий ступінь, вчене звання, кваліфікацію та наукові публікації за спеціальністю, що відповідає профілю і
напряму освітніх компонентів; вагому підтримку викладачам і здобувачам освіти у поєднанні навчання і досліджень
забезпечує наукова бібліотека; НПП підвищують свою кваліфікацію, в тому числі у закордонних установах,
здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

рекомендовано документально підтверджувати пропозиції всіх зацікавлених стейкхолдерів щодо перегляду та
вдосконалення ОП, зокрема шляхом ведення протоколів засідань; з метою покращення якості освіти на ОП 202
«Захист і карантин рослин» і максимального забезпечення фахових компетентностей, враховуючи наявну науково-
технічну базу, співпрацю з науковими установами і організаціями, дисципліни вибіркового блоку ВК5 (Біологічний
метод, біологічний захист рослин від хвороб та шкідників) у подальшому перенести до блоку обов’язкових
дисциплін циклу професійної підготовки; покращити інформування здобувачів про можливість визнання
результатів навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО; рекомендовано активніше залучати до
науково-дослідної роботи та її оприлюднення здобувачів ОП, починаючи з молодших курсів навчання;
рекомендовано більше уваги приділити участі здобувачів та НПП за ОП у міжнародних проєктах, програмах
академічної мобільності та інших заходах в напряму інтернаціоналізації діяльності, зокрема, шляхом проходження
закордонної виробничої практики на сучасних підприємствах і організаціях сільськогосподарської галузі;
рекомендовано розширити низку заходів щодо дотримання принципів академічної доброчесності, наприклад,
запровадити систему особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності здобувачем та науково-
педагогічним працівником. Введення до загального розкладу факультативу «Академічне письмо та доброчесність»,
«Інформаційна культура студента» або інші варіанти на вибір ЗВО щодо роз’яснення академічного письма та
доброчесності здобувачам; аналіз свідчить про нерівномірність та інтенсивність наукового та практичного
стажування, не всі НПП, які викладають на ОП, мають закордонне стажування при наявній можливості.
Рекомендовано НПП, які забезпечують освітній процес за ОП, продовжувати активну роботу по проходженню
закордонного стажування, посилити наукову діяльність у напрямку дисциплін, що викладаються, та публікаційну
активність у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS; рекомендовано посилити моніторинг
професійного розвитку НПП з урахуванням передового іноземного досвіду; відсутній чіткий план дій щодо
усунення недоліків, виявлених у процесі моніторингу якості освіти. Рекомендовано розробити план заходів щодо
усунення недоліків, виявлених у процесі моніторингу якості освіти із призначенням відповідальних осіб; слабкою
стороною у контексті Критерію прозорості і публічності варто відзначити відсутність на веб-сайті ЗВО окремого
розділу або підрозділу щодо вакантних посад. Відповідна інформація розміщується у розділі новин, який є
потоковим, що погіршує пошук інформації зацікавленим особам. Рекомендовано створити відповідний розділ або
підрозділ на офіційному веб-сайті ЗВО із розміщенням актуальної інформації про вакантні посади, зазначенням
вимог і переліку документів для участі у конкурсі, а також термінів проведення конкурсу. Це дозволить покращити
ОП за Критерієм прозорості і публічності.
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III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Основною метою ОПП «Захист і карантин рослин» (https://cutt.ly/LboGXkm) є формування знань про засоби і
методи захисту рослин, розуміння ролі карантину в стабілізації фітосанітарної обстановки і їх ролі в створенні
здорового життєвого середовища проживання людини, вміння застосувати отримані знання для забезпечення
сталого функціонування агрофітоценозів в сучасних умовах ведення сільського господарства. Цілі освітньої
програми чітко сформульовані та відповідають місії Поліського національного університету, яка визначена
Стратегією розвитку ПНУ до 2025 року, яка розміщена на офіційному веб-сайті (https://cutt.ly/HbpEXca) та
передбачає готувати професійну еліту та формувати експертну екосистему для сталого регіонального розвитку. ПНУ
– університет міжнародного рівня, що підтверджується Стратегією інтернаціоналізації на 2019-2029 рр.
(https://cutt.ly/DbpOcQS). ОП 202 «Захист і карантин рослин» є одним з ключових елементів стратегії університету,
яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Сьогодні професійна
підготовка фахівців із захисту і карантину рослин дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку
сільського господарства на місцевому, регіональному та національному рівнях та сприяти виробництву екологічно
чистої і безпечної рослинної продукції, зменшити пестицидне навантаження на навколишнє середовище шляхом
оптимізованого та ресурсоощадного супроводу технологічних процесів вирощування рослин та екологічно-
безпечного управління процесами на виробництві.

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

Цілі і програмні результати навчання ОП сформовано відповідно до Стандарту вищої освіти та спрямовані на
вирішення комплексних завдань з рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських,
декоративних, культурних, лікарських, лісових насаджень від шкідливих абіотичних і біотичних чинників;
виробництва високоякісної екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого
природокористування. Генерування на базі отриманих знань наукових розробок для інноваційного розвитку
агропромислового комплексу та формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок і
застосування їх у професійній діяльності сфери захисту та карантину росли. Цілі ОП визначені з врахуванням потреб
стейкхолдерів. На зустрічі з експертною групою, роботодавці підтвердили вагомість та мету ОП, професійну
спрямованість підготовки фахівця. Регіональний представник компанії «Сингента» у Житомирській області Харчук
Олег відзначив необхідність підготовки захисників рослин для ринку праці, в т.ч. зі знаннями і навичками
застосування сучасних цифрових технологій у сільському господарстві. Унікальність ОП також обумовлена тісною
співпрацею з провідними науковцями в галузі захисту і карантину рослин; високопрофесійними виробничниками з
особистим успішним досвідом управління в сільському господарстві та аграрних експертів – представників
авторитетних компаній, що надають консультації з питань захисту рослин. Підготовку і необхідність фахівців на
ринку праці високо оцінили роботодавці, присутні на зустрічі та залучені до здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП: директор Управління департаменту регіонального розвитку Центрального регіону ТОВ
«Хімагромаркетинг», к.с.-г.н. Чайка О.В.; агроном ТОВ «Дедденс Агро» Гощанського району Рівненської області
Брицов Д.Р.; регіональний представник у Житомирській області компанії "Сингента Україна" Харчук О.П.;
регіональний представник у Житомирській області ТОВ "Август-Україна" Мисечко С.О.; завідувач лабораторії
мікробіометоду Інституту захисту рослин НААНУ, д.с.-г.н., с.н.с., Ткаленко Г.М.; керівник групи Західного регіону
Компанії «Долина», к.с.-г.н., Орловський М.Й.; заступник директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна
лабораторія», к.с.-г.н. Полінкевич В.А. Результати навчання та зміст дисциплін обговорюються на зустрічах
здобувачів з представниками роботодавців, на які запрошують викладачів ЗВО та завідувача випускової кафедри,
що було підтверджено при зустрічі з роботодавцями та за результатами анкетування (https://bit.ly/3gQALz7).
Характер зустрічі зі стейкхолдерами вказує про дійсний, а не формальний характер щодо їх залучення.

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.
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ОП є актуальною щодо потреб ринку праці, галузевого та регіонального контексту. ОП спрямована на підготовку
майбутніх кадрів для агропромислового комплексу України, державних структур, зокрема Держпродспоживслужби
України, ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», Інституту сільського господарства Полісся,
Житомирської філія УІЕСР, науково-дослідних установ, які потребують фахівців високого рівня. Зустрічі у фокус-
групах з керівництвом університету, гарантом ОП, викладачами вказують на розвиток ОП та пошук нових шляхів
удосконалення ОП. Так, ректор Олег Скидан відмітив, що університет орієнтується на випуск сучасних фахівців,
підготовка яких відбувається з використанням сучасних технологій, про що свідчить створення в університеті
регіонального інноваційно-космічного кластера «Полісся» (https://risc.com.ua/). Огляд матеріально-технічної бази
ОП, зустрічі з гарантом, НПП ЗВО та роботодавцями, свідчать про врахування тенденцій галузевого та
регіонального контексту даної ОП. За результатами аналізу звіту, зустрічей з гарантом ОП та НПП, було
встановлено, що при формуванні ОП автори враховували досвід аналогічних вітчизняних програм, зокрема
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Національного університету біресурсів і
природокористування, Сумського національного аграрного університету, Херсонського державного аграрно-
економічного університету, Уманського національного університету садівництва. З метою оволодіння здобувачами
компетентностей для здійснення професійної діяльності у сфері захисту і карантину рослин було введено ОК3, ОК14,
ОК29, ОК32, а також доповнено перелік вибіркових навчальних дисциплін. У процесі розробки ОП було також
враховано змістовне наповнення аналогічних іноземних програм у Ташкентському державному аграрному
університеті (https://cutt.ly/GxnmRdT), Республіка Узбекистан, Казахському агротехнічному університеті імені С.
Сейфулліна, Республіка Казахстан (https://cutt.ly/uxnQQkH), Zhejiang University, Китай (https://cutt.ly/jxmGqZj),
Institut Pertanian Bogor, Індонезія (https://cutt.ly/JxnE8Cg), Isfahan University of Technology, Іран
(https://cutt.ly/GxnT8jO). Досвід зарубіжних освітніх закладів підтвердив доцільність вивчення ОК3, ОК14, ОК28,
ОК29, ОК36. Оскільки ОП спрямована на посилення інтернаціоналізації освітньої діяльності, було передбачено
підвищення рівня знань іноземних мов шляхом збільшення обсягу вивчення ОК 23 до 6 кредитів ЄКТС та введено
ОК 9 обсягом 8 кредитів ЄКТС.

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.

ОП включає всі необхідні компоненти відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин
рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2018 р. №1442 «Про затвердження стандарту
вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»,
за допомогою яких забезпечує можливість досягнення всіх програмних результатів навчання. ПРН 1 ОП
сформульовано як «Володіти знаннями з основ філософії, історії і культури України, що сприяють розвитку
загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей», ПРН 1 стандарту «Володіти знаннями, що сприяють розвитку
загальної політичної культури та активності, формуванню національної гідності і патріотизму, соціалізації
особистості, схильності до етичних цінностей». ПРН 2 ОП «Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності, застосовувати сучасні науково-
технічні досягнення світової культури та цивілізації», ПРН 2 стандарту «Розуміти причинно-наслідкові зв’язки
розвитку суспільства та використовувати в професійній діяльності, застосовувати сучасні науково-технічні
досягнення світової культури та цивілізації.» і т.д. Усі програмні результати навчання освітньої програми (їх 16,
https://cutt.ly/Rba3qlE) відповідають програмним результатам навчання, що визначені стандартом (їх теж 16,
https://cutt.ly/Eba4Q8J). ПРН 1 забезпечується ОК 1 «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та ОК 4
«Історія та культура України», ПРН 2 – ОК 17 «Економіка і підприємництво, менеджмент», ПРН 3 – ОК 2
«Українська мова(за професійним спрямуванням)» і ОК 3 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», ПРН 4
– ОК 5 «Ботаніка і агрозоологія», ОК 6 «Вища математика і біофізика», ОК 9 «Загальна мікробіологія», ОК 10
«Хімія (фахове спрямування)», ОК 31 «Хімічний захист рослин з основами агротоксикології» і т.д. Всі програмні
результати навчання освітньої програми забезпечуються обов’язковими компонентами, що підтверджує матриця
забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам ОП (стор. 20 освітньої програми).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОП, що акредитується, варто віднести залучення роботодавців до формування цілей та
програмних результатів навчання ОП та врахування регіонального та галузевого контексту, а також залучення
досвіду інших ЗВО, що ведуть освітню діяльність за даною спеціальністю, а також досвіду аналогічних іноземних
ОП. Результати навчання та зміст дисциплін обговорюються на регулярних зустрічах здобувачів з керівництвом
передових підприємств, які проводяться двічі на рік, і на які запрошуються викладачі ЗВО, завідувач випускової
кафедри. Зібрані докази свідчать про врахування позицій і потреб стейкхолдерів ОП під час формування ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Регулярно здійснюється моніторинг та вносяться зміни до ОП з урахуванням пропозицій всіх зацікавлених
стейкхолдерів, у тому числі на рівні кафедр (не лише випускової), також певні зміни пропонуються на засіданнях
студентського самоврядування. Рекомендовано документально підтверджувати пропозиції всіх зацікавлених
стейкхолдерів щодо перегляду та вдосконалення ОП, зокрема шляхом ведення протоколів засідань. Інформації
щодо перебування здобувачів освітньої програми «Захист і карантин рослин» на європейських освітніх програмах,
навчальних курсах, наукових програмах, програмах подвійних дипломів не встановлено. Було б добре, щоб
здобувачі освітньої програми безпосередньо мали змогу переймати досвід кращих закордонних освітніх та наукових
практик.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Рівень відповідності Критерію 1 обґрунтовується тим, що загалом ОП відповідає місії закладу вищої освіти, враховує
думки стейкхолдерів (здобувачів ВО, роботодавців), відповідає галузевому та регіональному контексту, а також
відповідає програмним результатам навчання, які передбачені стандартом вищої освіти за спеціальністю 202
«Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2018 р. №1442 «Про
затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти». Із урахуванням рекомендацій щодо документального підтвердження
пропозицій всіх зацікавлених стейкхолдерів щодо перегляду та вдосконалення ОП, зокрема шляхом ведення
протоколів засідань та безпосередньої участі здобувачів освітньої програми у запозиченні досвіду кращих
закордонних освітніх і наукових практик, ОП за Критерієм 1 відповідає рівню В. Зазначені факти дозволяють
зробити висновок про загальну відповідність критерію 1 з наявністю недоліків, що не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг освітньої складової ОП, затвердженої 24.06.2020 р. (протокол засідання Вченої ради № 11), складає
240 кредитів ЄКТС, з них 60 кредитів (25%) на вибір здобувачів вищої освіти. Кількість кредитів відповідає Закону
України «Про вищу освіту» (стаття 5) та стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин»
галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2018 р. №1442 «Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Після аналізу ОП та під час он-лайн візиту експертна група встановила, що зміст ОП має чітку логічно
взаємопов'язану структуру та в сукупності дозволяє досягти всіх заявлених в ОП цілей, програмних результатів
навчання та компетентностей. Зміст освітньої програми чітко структурований; зазначені освітні компоненти
логічні, складають взаємопов’язану структурно-логічну схему та в сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та
програмних результатів навчання за ОП. Блок обов’язкових компонентів є змістовним, включає 37 обов’язкових
компонентів. Перелік складових блоку обов’язкових компонентів та кількість кредитів компонентів цього блоку,
відповідає загально прийнятим підходам провідних ЗВО України за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин».
Перелік компонентів вибіркового блоку складає 45 вибіркових дисциплін з циклу професійної підготовки та циклу
загальної підготовки. Кожна дисципліна передбачає 5 кредитів. На сайті кафедри висвітлені силабуси цих
навчальних вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/PgDLVgF). Аналіз матриці відповідності свідчить про повне
забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами освітньої програми (стор. 39 освітньої
програми).
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Проведений аналіз ОП та робочих програм освітніх компонентів дозволив дійти до висновку, що зміст освітньої
програми повністю відповідає предметній області спеціальності 202 «Захист і карантин рослин», в основному він
складається з професійно-орієнтованих дисциплін. ОП спрямована на підготовку фахівців із захисту і карантину
рослин, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності з
рентабельного і екологічно безпечного захисту сільськогосподарських, лікарських, декоративних, культур, лісових
насаджень тощо від шкідливих організмів, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов з
використанням теорій та методів біології та аграрних наук. Відповідно до предметної області об’єктами вивчення є
хвороби рослин (грибні, бактеріальні, вірусні та інші), комахи, кліщі, нематоди, гризуни та бур'яни. Аналіз на
відповідність предметній області спеціальності свідчить, що перелік обов’язкових і вибіркових компонентів ОП
дозволяє здобувачеві вищої освіти набути загальних і спеціальних (фахових) компетентностей та досягти
програмних результатів навчання у відповідності до вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і
карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.

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

Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів у ПНУ передбачена згідно
положень: «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3aP0LHm), «Положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3eHxiAd) та «Положення про внутрішню
систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3xxxWZO). Частка дисциплін вільного вибору в
ОП складає 60 кредитів ЄКТС, або 25% від загального обсягу ОП. З переліком вибіркових дисциплін та силабусами
до них здобувачі можуть ознайомитись на сайті ПНУ (https://bit.ly/32XaYxl). Також необхідну інформацію можна
отримати в «Експлікації вибіркових дисциплін» (https://bit.ly/3u5PcTJ) та у рубриці Студенту, підрубриці Каталог
вибіркових дисциплін (https://bit.ly/333PTRS). За результатами анкетування: 94,6% здобувачів відповіли, що мали
можливість вибору завдань, форм та методів їх виконання; 94,9% респондентів мали можливість вільного вибору
навчальних дисциплін; 82,1% – зазначили, що вибіркові дисципліни були корисними для них; 87,2% здобувачів
зазначили, що мали можливість навчатись за індивідуальною освітньою траєкторією (https://bit.ly/3eDEUUx).

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ПНУ здійснюється згідно Положення про організацію та
проведення практики здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/3eDvfgN) та «Положення про організацію освітнього
процесу ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3t4Drvs). За ОП та навчальним планом для здобувачів у 1 семестрі передбачено
проходження навчальної практики з ботаніки (обсягом 1 кредит ЄКТС), у 2 семестрі – навчальної практики з
гербології (обсягом 1 кредит ЄКТС), у 3 семестрі – навчальної практики з загальної фітопатології (обсягом 1 кредит
ЄКТС), у 4 семестрі – навчальної практики з основ карантину рослин (обсягом 1 кредит ЄКТС) та виробничої
практики у 6 семестрі (обсягом 6 кредитів ЄКТС). Здобувачам надано право самостійно обирати господарства для
проходження виробничої практики за умови укладання угоди встановленого зразка. Навчальні практики
проводяться на Дослідному полі ПНУ, в навчально-науковій лабораторії овочівництва закритого ґрунту, в
Ботанічному саду ПНУ (https://bit.ly/3gMEHAW). Здобувачі можуть самостійно обирати об’єкт для проходження
виробничої практики за умови укладання двостороннього договору між університетом і базою практики. При
потребі здобувачам пропонують базу практики серед тих підприємств, з якими укладено договори
(https://cutt.ly/AbjFEQU). Зміст практики формується виключно в результаті співпраці з роботодавцями. Цілі і
завдання практичної підготовки формуються виходячи з потреб стейкхолдерів. По закінченню практичної
підготовки від господарств надходять відгуки, характеристики в яких оцінюють роботу здобувачів
(https://bit.ly/3t3ItbM). Викладачі кафедри періодично організовують виїзди здобувачів у с.-г. підприємства різного
напряму спеціалізації, наприклад ТОВ «Дедденс Агро» Рівненської області Гощанського району
(https://bit.ly/3gOTRGa), Державну фітосанітарну лабораторію (м. Житомир), Інститут сільського господарства
Полісся (м. Житомир) та ін. За результатами анкетування 92,1% здобувачів задоволені здобутими компетентностями
під час практичної підготовки за ОП (https://bit.ly/3t3AviL). Також в ході он-лайн зустрічі Андрій Глібко, випускник
2014 р., Панасюк Антон, випускник 2011 р., ОПП «Захист і карантин рослин», відмітили що навчання за ОП
дозволило опанувати теоретичний матеріал та спрямувати здобувача для отримання практичних результатів.
Відмічають, що бажано збільшити практичну підготовку, що полегшить адаптацію при працевлаштуванні.

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

Сторінка 7



На основі аналізу звіту про самооцінювання ОП та під час спілкування із фокус групами здобувачів та академічним
персоналом встановлено, що програма має освітні компоненти, які містять компетенції щодо здобуття соціальних
навичок (soft skills). Зокрема, «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова»,
«Латинська мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Історія та культура України» дозволяють
здобувачам впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички, освітньої програми «Захист і карантин
рослин» та досягати програмних результатів навчання: РН01, РН03, РН08, РН10. Здобувачі приймають участь у
роботі студентських наукових гуртків «Дослідник» та «Мікробіологічний гурток», створених на кафедрі захисту
рослин (https://bit.ly/32VYGoK), які діють згідно відповідних положень: https://bit.ly/3eJk2uS,
https://bit.ly/3nxGgEm. У рамках роботи гуртків проходять конференції, круглі столи, де здобувачі обговорюють
результати досліджень та набувають навичок (soft skills). На кафедрі психології функціонує психологічний хаб SAFE
SPACE, основною метою якого є популяризація психологічної складової серед усіх учасників освітнього процесу
(https://bit.ly/3gOE2Pq). На базі психологічного хабу «SAFE SPACE» функціонує психологічний центр «In Vivo».
Центр сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки особистості. Зазначений психологічний хаб передбачає
надання психологічної підтримки і проведення психологічних тренінгів. Під час спілкування із фокус групами
здобувачів та академічним персоналом встановлено, для здобувачів вищої освіти ОП проводяться психологічні
тренінги «Психологія успіху» і «Психологія професійної успішності».

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

За відсутності професійного стандарту, зміст ОП орієнтований на набуття тих компетентностей, які є основою
кваліфікацій відповідних професій наведених в описі ОП за КВЕД ДК 009:2010 (https://bit.ly/3aNCm57), ДК
003:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text) та Стандартом вищої освіти України першого
(бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство спеціальності – 202 Захист і
карантин рослин, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 22.12.2018 р.№
1442. Зміст ОП у повному обсязі формує інтегральну, загальні та спеціальні (фахові, предметні) компетентності
підготовки здобувачів вищої освіти. Успішне оволодіння результатами навчання та набуття відповідних
компетентностей дозволяє присвоїти здобувачам вищої освіти після завершення навчання за ОП кваліфікацію
«Бакалавр із захисту і карантину рослин».

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.

Навчальний план розроблений на основі ОП. Ним визначений перелік навчальних дисциплін і їх логічна
послідовність вивчення. Аналіз навчального плану та результатів зустрічі зі здобувачами вищої освіти свідчить про
достатній для досягнення цілей та програмних результатів навчання обсяг аудиторної та самостійної роботи за всіма
освітніми компонентами. Графік освітнього процесу на весь період навчання наведений у НП, де зазначене
теоретичне навчання: 1-й семестр (13 тижнів – 1 і 2 рік навчання, 14 тижнів – 3 і 4 рік навчання), 2-й семестр (16
тижнів– 1 і 2 рік навчання, 14 тижнів – 3 і 4 рік навчання), екзаменаційні сесії (4 тижні – 1, 2 і 4 рік навчання, 3
тижні – 3 рік навчання), виробнича практика (6 тижнів), канікули (17 тижнів – 1 і 2 курс, 15 тижнів – 3 курс та 6
тижнів – 4 курс), підготовка кваліфікаційної роботи (3 тижні) та атестація (2 тижні). Аудиторне навантаження
відповідно до навчального плану у 1 і 2 семестрі складає 28 год., у 3 і 4 – 26 год., у 5 і 6 – 24 год., у 7 і 8 – 22 год. на
тиждень. При цьому кількість освітніх компонентів на один навчальний рік не перевищує 14, іспитів – не більше 4.
Відсоток аудиторної роботи від загального обсягу навчального навантаження за всіма освітніми компонентами
складає 35%, тобто обсяг самостійної роботи не перевищує 2/3 від загального обсягу ОК. Співвідношення лекційних
до лабораторних і практичних занять близьке до 1:1, що створює кращі можливості для самостійного вивчення
теоретичних питань. Для ефективного виконання самостійної роботи здобувачам надана можливість
використовувати систему дистанційного навчання Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), що було
продемонстровано при додатковй зщустрічі гарантом освітньої програми. Також використовуються електронні
ресурси бібліотеки ЗВО (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), вебсервіси дистанційного навчання Google Classroom, Skype,
Zoom та ін. онлайн сервіси для формування завдань поточного та підсумкового контролю знань здобувачів через:
Google форми, онлайн конференції та вебінари. Більшість здобувачів на питання обґрунтованості навантаження
відповіли позитивно. У ПНУ проводяться опитування здобувачів вищої освіти щодо задоволеності щодо
задоволеності методами і формами навчання та викладання де одним з пунктів є рівень задоволеності аудиторним
навантаженням та кількістю часу, відведеного для виконання самостійної роботи з навчальних дисциплін.
Результати анкетування та співбесіди експертної групи зі здобувачами підтверджують їх задоволеність фактичним
навантаженням та освітнім процесом загалом (https://bit.ly/3u7gwBk).

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.

У ПНУ дуальна форма навчання регламентується «Положенням про порядок організації та проведення дуальної
освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3nxjoVF). Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 202 Захист і карантин
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рослин для здобуття освітнього ступеня бакалавр за дуальною формою на ОП у Поліському національному
університеті наразі не проводиться.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП відповідає предметній області спеціальності «Захист і карантин рослин»; освітні компоненти логічно
взаємопов’язані і дозволяють досягти мети ОП та програмних результатів навчання; формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти; широкий перелік баз практик для здобувачів вищої освіти; врахування
пропозицій роботодавців щодо збільшення терміну практичного навчання. Обсяг ОП та окремих освітніх
компонентів відбиває фактичне навантаження здобувачів, і враховує обґрунтоване поєднання годин аудиторних
занять із самостійною роботою. Шляхом опитування було встановлено, що рівень компетентностей, здобутих
здобувачами під час практичної підготовки за ОП, відповідає задекларованим результатам навчання. Результати
анкетування та опитування здобувачів висвітлювалися на сайті кафедри та оприлюднені для вільного доступу
(https://cutt.ly/HbjFG0c).

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

З метою покращення якості освіти на ОП 202 «Захист і карантин рослин» і максимального забезпечення фахових
компетентностей, враховуючи наявну науково-технічну базу, співпрацю з науковими установами і організаціями,
дисципліни вибіркового блоку ВК5 (Біологічний метод, біологічний захист рослин від хвороб та шкідників) в
подальшому перенести до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки. Дані зауваження легко
усуваються і в цілому не впливають на якість освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст освітньої програми вцілому відповідають предметній області, ОП є структурованою, а
компоненти - вибудовані в логічно організовану структуру з чіткими зв'язками між окремими дисциплінами. Аналіз
навчального плану та інтерв’ювання здобувачів вищої освіти засвідчують, що обсяги аудиторної та самостійної
роботи за всіма освітніми компонентами є достатніми для досягнення цілей та програмних результатів навчання.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів реалізується через обрання дисциплін вільного вибору, для чого з боку
ПНУ створені всі необхідні умови. Навчання на ОП дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних соціальних
навичок (soft skills). Однією з ключових складових програми, виконаних на високому рівні, є практична підготовка,
яка проводиться на базі ЗВО та підприємствах роботодавців. Програма має доступні та зрозумілі для здобувачів ВО
процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану здобувача, що в
цілому відповідає вимогам щодо вибору навчальних дисциплін. Разом з тим бажано врахувати в подальшому
перенесення до блоку обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки дисципліни, присвячені біологічному
захисту рослин. Дані зауваження суттєво не впливають на якість підготовки фахівців, однак, враховуючи їх, за
даним критерієм ОП відповідає рівню В.

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 на навчання за ОП «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є
чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Вони викладені та сформульовані у документі ПНУ
«Правила прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в 2021 році» та з метою їх
доступності широкому загалу, висвітлені на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3aNPzeb) у розділі «Вступнику».
Також у цьому розділі оприлюднюється наступна інформація: перелік спеціальностей ЗВО; калькулятор
спеціальностей; умови вступу; вартість навчання; інформаційні матеріали щодо вступу; державне замовлення;
перелік питань для підготовки; підготовчі курси; етапи вступної компанії. Розміщення цих файлів робить правила
прийому прозорими та однаковими для всіх, тобто вступники легко та швидко можуть знайти необхідну їм
інформацію та мають доступ до більш детальної інформації про вступ до певної освітньої програми. Під час он-лайн
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зустрічі зі здобувачами ЗВО було отримано докази використання даних процедур, чітко описали процедуру вступу,
та місця, звідки вони брали інформацію. Таким чином, наявні факти та докази свідчать про чіткість, зрозумілість та
доступність для всіх зацікавлених сторін.

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

Прийом здобувачів на ОП здійснюється відповідно «Правил прийому для здобуття вищої освіти в Поліському
національному університеті в 2021 році» (https://bit.ly/3aNPzeb). Вони щорічно оновлюються і оприлюднюються на
сайті у розділі «Вступнику» (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu#). До участі в конкурсі за результатами
зовнішнього незалежного оцінювання допускаються вступники, які здобули повну загальну середню освіту або
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю
також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають
його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. Умовою зарахування
здобувача вищої освіти для одночасного навчання за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої
освіти є виконання вимог, аналогічних виконанню вимог до вступників на відповідні освітні програми. Ці вимоги
можуть бути виконані протягом першого року навчання. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста заклад вищої освіти може
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (не більше
ніж 60 кредитів ЄКТС, за іншими спеціальностями не більше ніж 30 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись
на другий курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). У додатку 4 (https://bit.ly/32VgbFI) до правил
прийому для розрахунку конкурсного балу визначені коефіцієнти для відповідних предметів ЗНО з урахуванням
особливостей ОП. Так вага предмету сертифікату ЗНО для біології становить 0,4, для української мови – 0,25, інших
предметів (історії України або іноземної мови, або географії, або фізики, або хімії, або математики) – 0,2.
Зазначаємо, що біологія є фундаментальною у подальшій професійній підготовці здобувачів за ОП. Конкурсний
відбір проводиться на умовах загального і відкритого доступу. З результатами можна ознайомитись з
використанням платформи «Вступ.ОСВІТА.UA» (https://vstup.osvita.ua/r7/229/).

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 в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності регламентовано відповідними положеннями ПНУ, а саме: «Положення про порядок перезарахування
результатів навчання у ПНУ» (https://bit.ly/3nHo0bT), «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ»
(https://bit.ly/3eIL5qg) та «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього
процесу ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3eC1ahG). Інформація є доступною для здобувачів вищої освіти на сайті
університету. Здобувач вищої освіти звертається з заявою до ректора Університету з проханням про перезарахування
результатів навчання. До заяви додається академічна довідка (для визнання результатів навчання в українських
ЗВО зразка відповідно до Наказу МОН України № 525 від 12.05.2015 р. або інший документ (для іноземних ЗВО),
який підтверджує результати навчання. При цьому можуть додатково надаватися Каталоги курсів, Договір про
навчання, Договір про практику/стажування, Сертифікат про практику/стажування. На основі поданих документів
Університет приймає рішення про їх визнання та перезарахування. Перезарахування результатів навчання
навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та
Академічної довідки, що надає Учасник. Серед здобувачів вищої освіти не було студентів, які скористалися цим
положенням, про що свідчать відповіді здобувачів та гаранта освітньої програми.

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.

У ПНУ діє «Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті»
(https://bit.ly/3vxLTVX), яке затверджене рішенням Вченої ради університету та введене в дію 27.02.2020 р. як
реакція ЗВО на зауваження, надані експертами при проведенні попередньої акредитації (2019 р.) в Розділі 4
Рекомендацій з подальшого удосконалення освітньої програми пп. 3, 7 «Підготувати нормативні документи щодо
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті відповідно до чинного законодавства, та ввести
практику академічної мобільності здобувачів освіти за ОП «Захист і карантин рослин», зокрема з іншими ЗВО, які
здійснюють підготовку фахівців за такими або спорідненими ОП». Воно є доступним для усіх учасників освітнього
процесу. Ним регламентується порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
здобувачами усіх рівнів вищої освіти. При зустрічі з фокус-групою здобувачі підтвердили, що вони ознайомлені з
цим положенням, проте ніхто із присутніх ним не скористався. Це підтверджує інформацію приведену у відомостях
про самооцінювання ОП: «Практика застосування вказаних правил на ОП «Захист і карантин рослин» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти у Поліському університеті за останні роки відсутня».
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП «Захист і карантин рослин» є структурованими і регламентуються низкою
положень, що представлені на офіційному веб-сайті університету. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими,
враховують особливості ОП, що підтверджено в ході бесіди зі здобувачами та науково-педагогічними працівниками.
Дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено. Здобувачі можуть легко знайти всю необхідну інформацію,
що важлива їм для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр. Чіткість та зрозумілість правил
прийому є сильною стороною даної ОП.

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

Покращити інформування здобувачів про можливість визнання результатів навчання, здобутих у неформальній
освіті та в інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП «Захист і карантин рослин» є структурованими, чіткими, зрозумілими та
оприлюдненими на офіційному веб-сайті ПНУ. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, враховують особливості
ОП. Для внутрішнього покращення ОП бажано посилити інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей,
регламентованих Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті.
Загалом за Критерієм 3 з незначними недоліками, що не є суттєвими. ОП відповідає рівню В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання в ПНУ регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/Lv93TaA), освітніми програмами (https://cutt.ly/rv988rF) та робочими програмами навчальних
дисциплін і силабусами. Освітній процес за ОП здійснюється за денною та заочною формами навчання. Освітні
компоненти, описані в силабусах і робочих програмах (https://cutt.ly/Ov94FZP), у цілому сприяють досягненню
заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання і загалом відповідають вимогам студентоцентрованого
підходу. Освітній процес організовано у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки і
проведенні контрольних заходів. В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: лекції (бесіди і
презентації), практичні заняття, семінари, інтерактивні заняття (робота в малих групах, кейс-метод, ділові ігри,
тренінги та ін.), індивідуальні заняття, консультації з викладачами, самостійне вивчення на основі конспектів,
посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних матеріалів тощо. Активно задіяне
електронне модульне середовище навчального процесу Moodle (https://cutt.ly/Sv97nzw) у зв'язку з дистанційною та
змішаною формою навчання. Методи навчання на ОП оптимально сприяють досягненню ПРН та передбачають не
лише теоретичне засвоєння лекційного матеріалу, а й суттєву практичну підготовку (навчальні і виробничі
практики). ЕГ встановлено, що під час навчання і викладання за ОП «Захист і карантин рослин» активно
практикується застосування новітніх інформаційно-комунікаційних засобів і технологій: відеолекції, мультимедійні
лекції, он-лайн консультації. Проаналізовано матрицю відповідності ПРН і програмних компетентностей освітнім
компонентам (https://cutt.ly/Dv95AF8 ). Зокрема, аналіз матриці відповідності результатів навчання та
компетентностей (табл.2. с.34-37 ОП «Захист і карантин рослин») свідчить про повну відповідність загальних і
фахових компетентностей ПРН з відображенням домінуючого чи опосередкованого впливу того чи іншого
компонента на формування ПРН. Аналіз табл. 2 і 3 (с.38-40 ОП «Захист і карантин рослин») підтверджує
відповідність програмних компетентностей і ПРН відповідним компонентам ОП. У процесі акредитації ЕГ
встановлено, що форми навчання та викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та ПРН, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Опитування здобувачів показало, що
академічна свобода дотримується шляхом надання їм права на вільний вибір форм і методів навчання, тем наукових
досліджень, тем курсових робіт, індивідуальних завдань, баз проходження виробничих практик та академічну
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мобільність (у т.ч. міжнародну), вибір певних ОК, формування індивідуального навчального плану. Здобувачі згідно
НП вільно обирають дисципліни обсягом 60 кредитів EКTС, що становить 25% загального обсягу підготовки
бакалавра. Проведене інтерв'ювання підтвердило, що здобувачі задоволені методами навчання і викладання.

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).

Здобувачі вищої освіти та викладачі Поліського НУ забезпечені вільним і безоплатним доступом до інформаційних
ресурсів, потрібних для навчання. За результатами зустрічі зі здобувачами освіти було встановлено, що їм своєчасно
та в доступній формі надається інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання; дана інформація є зрозумілою для здобувачів освіти. Навчання в ПНУ здійснюється у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та регламентується Положенням про організацію освітнього
процесу (https://cutt.ly/Mv3wEEr), освітніми програмами, силабусами та робочими програмами навчальних
дисциплін. Дана інформація змістовно надана у таблиці 1 «Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП»
самоаналізу. На сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/) публікується своєчасна, актуальна, об’єктивна, достовірна та
легкодоступна інформація про діяльність за ОП, включаючи програми для потенційних здобувачів вищої освіти,
студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадськості. Така інформація доступна у формі опису дисциплін,
розміщених на сайті університету (https://cutt.ly/5v3errs). Ряд методичних матеріалів, робочі навчальні програми,
конспекти лекцій, лабораторно-практичні роботи, завдання до самостійної роботи, форми контролю у вигляді
тестування розміщені в електронному модульному середовищі навчального процесу Moodle (https://cutt.ly/Ov3eO9C
) та репозитарії університету (https://cutt.ly/Nv3rwg7). Графіки освітнього процесу (https://cutt.ly/Mv3rO5n),
розклади занять (https://cutt.ly/cv3twYp) регламентують терміни та час проведення різних видів навчальної роботи:
графіки проведення іспитів, графіки роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і
практик, а також накази на проведення практик. Розклад, згідно якого проводять екзамени і заліки, доводиться до
відома викладачів і здобувачів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Розклади занять і графіки консультацій
оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до їх початку. Розклад заліків та екзаменів затверджується ректором.
Інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в усній та друкованій формах.

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

У процесі акредитації експертна група підтверджує забезпечення поєднання навчання та досліджень і взаємодію
між здобувачами та НПП. Здобувачі залучаються до наукових досліджень на засадах академічної свободи, зокрема,
до вибору теми науково-дослідної роботи, написання і опублікування тез доповідей здобувачів на конференціях
різного рівня (університетських, Всеукраїнських, міжнародних) (https://cutt.ly/Xv3dvXC, https://cutt.ly/zv3dVOG,
https://cutt.ly/wv3gogi), функціонування наукових гуртків на кафедрі захисту рослин (https://cutt.ly/rv3gADa).
Участь здобувачів у науково-дослідній діяльності підтверджена відповідними сертифікатами учасників науково-
практичних конференцій, зокрема (Яковенко Дарія, Целінський Олександр) https://cutt.ly/nvPjeDi. При спілкуванні
з фокус-групами встановлено, що не всі здобувачі вищої освіти мають наукові публікації. Тому, рекомендуємо більш
активно залучати здобувачів, починаючи з молодших курсів, до науково-дослідної роботи і публікації тез доповідей
чи наукових статей у збірниках студентських науково-практичних конференцій. Тематика наукових досліджень
викладачів кафедри захисту рослин відповідає освітнім компонентам ОП (https://cutt.ly/Kv3hWzA). Наукові
дослідження НПП кафедри захисту рослин і здобувачів проводяться за темами, що мають номер державної
реєстрації: «Наукові основи обґрунтування систем захисту сорго зернового від шкідливих організмів у Поліссі
України» (0118U002372), «Короткоротоційна сівозміна з елементами органічної технології вирощування
сільськогосподарських культур у Поліссі України» (0119U000456), Особливості формування фітоценозів без
використання синтетичних технологічний матеріалів (0120U104551) керівник: д.с.-г.н., професор Ключевич М.М.;
«Агроекологічне обґрунтування сталого виробництва сорго в Поліссі України» (0119U001715), керівник: к.с.-г.н., ст.
викладач Столяр С.Г.; «Встановити закономірності поширення сегетальної та рудеральної рослинності з метою
удосконалення заходів регулювання рівня їх присутності в агро- та фітоценозах Житомирського Полісся»
(0116U008857), керівник: к.с.-г.н., доцент Тимощук Т.М. та ін. (https://cutt.ly/Cv3jWer). Результати спільної науково-
дослідної діяльності викладачів і здобувачів регулярно публікуються у фахових виданнях, у т.ч. у фаховому виданні
університету – «Наукові горизонти» (https://cutt.ly/yv3lLro). Здобувачі вищої освіти мають можливість набувати
практичних навичок на дослідному полі ПНУ, в науково-дослідній теплиці, на фітосанітарній ділянці кафедри
захисту рослин та ботанічному саду ПНУ (https://cutt.ly/ov3zyX9). Здобувачі ОП мають можливість проходження
виробничої практики на дослідному полі ПНУ, в провідних господарствах та установах (https://cutt.ly/8v3z4w3). Під
час виконання зазначених видів робіт у студентів формуються знання та вміння науково-дослідницької діяльності.
Експертна група відзначає відповідність вимогам забезпечення поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Процедура перегляду змісту освітніх компонентів ОП здійснюється відповідно до пункту 3 Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/tv3nrNJ), «Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/bv3nk6C), Положення про порядок
реалізації моніторингу та перегляду ОП (https://cutt.ly/ev3nAyk) та Положення про силабус навчальної дисципліни
(https://cutt.ly/Zv3nMxz). Силабус навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри із залученням гаранта
ОП, здобувачів та стейкхолдерів, навчально-методичною комісією факультету та затверджується рішенням вченої
ради факультету, в обов’язковому порядку викладається на сайт Університету та оновлюється на початку
навчального року. Експертною групою було встановлено, що оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається
за потребою на основі опитувань здобувачів щодо наповнення дисциплін і методів викладання. Проводяться бесіди
з роботодавцями щодо необхідних і бажаних знань та навичок випускників, що підтверджено під час дистанційної
зустрічі з фокус-групою роботодавців. Матеріалами для оновлення освітніх компонентів слугують результати
проведення власних наукових досліджень, інформація за наслідками підвищення кваліфікації тощо. Зокрема
доцентом А. Бакаловою було доповнено тематику лабораторних робіт (ОК34) темою «Моніторинг насаджень
смородини чорної щодо визначення ступеня заселеності смородиновим бруньковим кліщем»
(https://cutt.ly/dv3WzEr); доцентом І. Іващенко оновлено курс лекцій (ОК19) темою «Фізіологія онтогенезу рослин»
на прикладі онтогенезу хризантеми увінчаної і серпію увінчаного в умовах ботанічного саду Поліського університету
(https://cutt.ly/zv3WB50); Н. Плотницька к.с.-г.н. наповнила теоретичний матеріал (ОК14) фактичними даними
отриманими за результатами моніторингу і ліквідації вогнищ карантинних організмів на території Житомирської і
Волинської областей (https://cutt.ly/6v3EmlL). Доцент Т. Тимощук постійно оновлює змістовне наповнення ОК37
сучасними практиками стосовно удосконалення технологій застосування пестицидів на основі участі у практичних
семінарах та співпраці з фахівцями галузі (https://cutt.ly/9v3RuQs) . Результати досліджень, опубліковані у наукових
працях Н. Грицюк стосовно регулювання рівня присутності бур’янів у фітоценозах, висвітлено у процесі викладання
ОК4 (https://cutt.ly/Tv3RARp). Доцент М. Кравчук у рамках реалізації проєкту «Німецько-українська співпраця в
галузі органічного землеробства» опанував види розрахунків балансу поживних речовин у органічних сівозмінах,
що сприяло оновленню ОК25 сучасними методиками (https://cutt.ly/hv3Tsd7); доцент О. Невмержицька у Інституті
рослинництва імені В.Я. Юр’єва оволоділа навичками формування і ефективного використання колекцій
генетичних ресурсів рослин, що сприяє підвищенню рівня викладання ОК26 (https://cutt.ly/qv3TMqn). Зазначена в
самоаналізі інформація була підтверджена під час спілкування у фокус-групах з НПП та адміністрацією
університету.

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

Освітній процес за ОП передбачає тісний зв'язок навчання, викладання та наукових досліджень із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО (https://cutt.ly/Jv3FJT4). У ПНУ функціонує відділ міжнародного
співробітництва (https://cutt.ly/gv3F91d), діяльність якого спрямована на інтеграцію ЗВО до міжнародного науково-
освітнього простору, сприянню міжнародній академічній мобільності, проектній та грантовій роботі
(https://cutt.ly/iv3GtaP, https://cutt.ly/iv3GsV2). На базі ПНУ з 2019 р. функціонує Інформаційний центр ЄС
(https://cutt.ly/sv3Gcwr), який поширює інформацію про ЄС та його політику, надає допомогу у навчанні студентів та
проведенні дослідницької роботи з питань європейської інтеграції. У межах ОП розробляються навчальні плани і
програми з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій; здійснюється стимулювання та моніторинг
публікаційної активності НПП в авторитетних міжнародних виданнях, у тому числі, які входять до баз Web of
Science, Scopus та ін. (https://cutt.ly/Cv3H9zG); розширюються програми обміну здобувачів та стажування НПП з
іноземними університетами-партнерами на засадах двосторонніх угод (https://cutt.ly/Sv3BFbp). Здобувачі у межах
ОП та НПП мають доступ до міжнародних баз даних Web of Science, Scopus, Springer Link та інформаційних ресурсів
відкритого доступу (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Під час спілкування у фокус-групах з адміністрацією, НПП,
здобувачами було встановлено, що вони проінформовані про можливості академічної мобільності, програми
міжнародного обміну та участь в міжнародних проектах. НПП кафедри захисту рослин брали участь у міжнародних
наукових програмах ( https://cutt.ly/ov3J9FG). Відмічена участь НПП, які забезпечують викладання дисциплін на
ОП «Захист і карантин рослин» у міжнародних конференціях. Так, доцент М.Кравчук у рамках реалізації проєкту
«Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» брав участь у семінарі-тренінгу, що сприяло
впровадженню сучасних досягнень світової спільноти в освітній процес (https://cutt.ly/Hv3LoJh). З метою інтеграції
навчання до світового освітнього середовища було проведено онлайн-заняття за участі доктора філософії
Університету Південної Кароліни школи медицини Грінвілли Анни Бленда (https://cutt.ly/Rv3Lcdd). Приділяється
достатня увага міжнародному стажуванню НПП (http://znau.edu.ua/mizhnarodni-stazhuvannia), у результаті якого
вони отримують досвід застосування інноваційних методів навчання, який потім упроваджують у навчальний
процес. Участь НПП у міжнародному стажуванні, підтверджена відповідними документами і сертифікатами
(https://cutt.ly/Hv3CLfZ, https://cutt.ly/Lv3VFT0). Здобувачі мають можливість проходити закордонну виробничу
практику (https://cutt.ly/pbJDwOC). Проте, ця можливість не була реалізована на ОП. Під час спілкування з
адміністративним персоналом, НПП, здобувачами було встановлено, що вони проінформовані про можливості
академічної мобільності, програми міжнародного обміну та участь у міжнародних проектах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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У Поліському національному університеті забезпечено належний рівень поінформованості здобувачів вищої освіти
стосовно освітнього процесу. Форми і методи навчання та викладання сприяють досягненню цілей та програмних
результатів навчання, заявлених у освітній програмі і відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи. Під час дистанційних зустрічей із фокус-групами з’ясовано, що учасники
освітнього процесу мають можливість вільно отримувати повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання по кожній ОК. Здобувачі вищої освіти мають можливість
розвивати необхідні компетентності та займатися науковою роботою завдяки участі у наукових гуртках, наукових
школах і приймати участь у науково-практичних конференціях. ЗВО продемонстрував, що навчання, викладання і
наукові дослідження пов’язані із визначеною стратегією інтернаціоналізації, а сам зміст освіти передбачає
ознайомлення із сучасними досягненнями світової науки у відповідній галузі.

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

Рекомендовано активніше залучати до науково-дослідної роботи і оприлюднювати її результати у формі тез
доповідей чи наукових статей у збірниках студентських науково-практичних конференцій, здобувачів ОП,
починаючи з молодших курсів навчання. Рекомендовано більше уваги приділити участі здобувачів та НПП за ОП у
міжнародних проєктах за галуззю 20 «Аграрні науки та продовольство», програмах академічної мобільності та
інших заходах ЗВО в напряму інтернаціоналізації діяльності, зокрема, шляхом проходження закордонної
виробничої практики здобувачами ОП на сучасних підприємствах і організаціях сільськогосподарської галузі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Експертна група зазначає, що форми і методи навчання та викладання за ОП «Захист і карантин рослин» дають
можливість здобувачам вищої освіти досягнути заявлених цілей та програмних результатів навчання, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Учасники освітнього процесу мають
можливість вільно отримувати повну інформацію щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання по кожній ОК. Закладом вищої освіти забезпечується поєднання навчання і досліджень під
час реалізації освітньої програми. Здобувачі вищої освіти мають можливість розвивати необхідні компетентності та
займатися науковою роботою завдяки проходженню виробничої практики на базі провідних виробничих і наукових
установ. Рекомендовано й надалі вдосконалювати роботу з міжнародної співпраці з метою інтеграції до міжнародної
наукової спільноти в плані академічної мобільності, зокрема проходження закордонної виробничої практики
здобувачами ОП на сучасних підприємствах і організаціях сільськогосподарської галузі. Інтерв’ювання здобувачів та
НПП показали, що не всі здобувачі мають наукові публікації, тому рекомендовано активніше залучати до науково-
дослідної роботи і оприлюднення її результатів у формі тез доповідей чи наукових статей у збірниках студентських
науково-практичних конференцій, здобувачів ОП, починаючи з молодших курсів навчання. У цілому ОП відповідає
вимогам Критерію 4, а виявлені недоліки мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані та виправлені в
подальшій реалізації ОП. ОП за Критерієм 4 відповідає рівню В.

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.

ЕГ встановлено, що повна і достовірна інформація стосовно контрольних заходів міститься у силабусах і робочих
навчальних програмах дисциплін, що розміщені на сайті університету (https://cutt.ly/Xv4yCkH). 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. У силабусах дисциплін наведений розподіл балів за змістовними модулями. Система контрольних заходів
передбачає кількісні та якісні критерії оцінювання. Форми контрольних заходів в рамках поточного та підсумкового
контролю є чіткими та зрозумілими, заздалегідь оприлюдненими. У процесі дистанційних зустрічей з різними
фокус-групами ЕГ підтверджено, що куратори академічних груп та викладачі дисциплін на першому занятті при
вивченні навчальної дисципліни ознайомлюють здобувачів вищої освіти з цілями, змістом та програмними
результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання в межах кожної окремої дисципліни. Водночас така
інформація висвітлена на сайті університету та в середовищі Moodle, що забезпечує швидкий та повний доступ до
неї всіх учасників освітнього процесу, тобто дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу
в усній, друкованій та електронній формах. Перевірка досягнень програмних результатів навчання у ПНУ проходить
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відповідно п. 3.14. «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» і здійснюється такими формами
контрольних заходів, як: вхідний, поточний, модульний, підсумковий та відстрочений контроль
(https://cutt.ly/Dv4oEuW). З метою здійснення оцінювання ПРН за ОП застосовуються всі вище зазначені форми
контрольних заходів. Експертною групою встановлено, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити їхні досягнення за результатами навчання, що
підтверджується результатами опитування здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/dv4awj4).

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

Стандарт вищої освіти з ОП «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений
наказом МОН України № 1442 від 22 грудня 2018 року. ЕГ встановлено, що атестація здобувачів здійснюється згідно
вимог стандарту у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і атестаційного екзамену. ЗВО проводить
атестацію здобувачів відповідно до нормативних документів: «Положення про організацію освітнього процесу у
ЖНАЕУ» (п. 3.15.3), «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/vv4x60w), «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/vv4cj3q). Строк і
тривалість проведення атестації випускників визначається графіком навчального процесу та регулюється
нормативно-правовими документами університету: Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/kv4c3vU); Положенням про навчально-науковий центр забезпечення якості
освіти (https://cutt.ly/uv4vfMT). У ПНУ усі атестаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на
академічний плагіат згідно до «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/Wv4v1Hl), наказу ректора (https://cutt.ly/pv4PNhq). Атестаційний екзамен проходить
відкрито і публічно. Кваліфікаційна робота зберігається в архіві та репозитарії ПНУ.

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.

На сайті ПНУ у розділі «Публічна інформація» у вільному доступі знаходяться всі необхідні документи, що
регламентують процедуру проведення контрольних заходів для усіх учасників освітнього процесу за посиланням:
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. Правила проведення контрольних заходів відображено у
«Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/vv4DN8u), «Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ (https://cutt.ly/Cv4Fd97), «Положенні про дистанційне
навчання в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/av4F1nV). У процесі аналізу силабусів навчальних дисциплін виявлено чіткі
правила проведення контрольних заходів протягом навчання (https://cutt.ly/pv4GAaq). Правила проведення
контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження згідно п.4 «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань
студентів» (https://cutt.ly/3v4Lg6o). Процедури запобіганню та врегулювання конфліктів інтересів на ОП
здійснюються відповідно до п. 3 «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/Uv4L9FC) і послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми. Всі вищезазначені
положення для учасників освітнього процесу знаходяться у вільному доступі на сайті університету у розділі
«Публічна інформація» (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Запобіганню та врегулюванню
конфлікту інтересів сприяє студентське самоврядування ПНУ (https://cutt.ly/cv4CMrj), яке захищає права та
інтереси студентів та діє на основі Положення про студентське самоврядування ПНУ (https://cutt.ly/mv4Vo2t). Під
час он-лайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти членами ЕГ було відмічено, що вони обізнані про процедуру
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. На основі опитування було встановлено,
що конфліктних ситуацій на ОП не спостерігалося. Здобувачі вищої освіти підтвердили об’єктивність оцінювання
викладачами їх рівня знань.

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.

Нормативною базою університету визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, які оприлюднені у відкритому доступі на сайті університету та регламентуються згідно
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ ((https://cutt.ly/Wv4v1Hl).
Під час он-лайн співбесіди зі здобувачами вищої освіти було відмічено, що вони знайомі з його засадами,
дотримуються їх під час реалізації ОП. Перевірку робіт на плагіат Поліський НУ здійснює за допомогою офіційних
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систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism» (https://cutt.ly/ov40fsx, https:// https://cutt.ly/Pv40Ted,
https://cutt.ly/7v40Vqo, https://cutt.ly/av42qir). Експертній комісії надано копію договору про співпрацю із сервісами
антиплагіату (https://cutt.ly/dbrJcqg), приклади перевірки щодо виявлення академічного плагіату серед НПП та
здобувачів вищої освіти (https://cutt.ly/3v42A4v), (https://cutt.ly/iv49Gv7). У ЗВО передбачена відповідальність НПП
та здобувачів за порушення норм академічної доброчесності. Систематично проводиться опитування здобувачів
щодо академічної доброчесності (https://cutt.ly/vv41Icw). Під час дистанційної співбесіди з різними фокус-групами
було встановлено, що в університеті проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання академічної
доброчесності як серед НПП так і здобувачів вищої освіти. Популяризація академічної доброчесності серед
здобувачів вищої освіти та НПП здійснюється шляхом проведення просвітницьких заходів (https://cutt.ly/Pv43Cit,
https://cutt.ly/cv437uS, https://cutt.ly/fv48pCu). Під час зустрічей ЕГ з фокус-групами усі учасники освітнього
процесу продемонстрували глибокі знання та розуміння принципів академічної доброчесності. Здобувачі ВО
зазначили, що вони мають можливість анонімно скористатися скринькою довіри (вказали місце її розташування).
За потреби також можна звернутися до фахівців соціально-психологічної служби ПНУ (https://cutt.ly/lv481p1).
Порушень академічної доброчесності за ОП «Захист і карантин рослин» не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу,
заздалегідь оприлюдненими. Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання
за кожним освітнім компонентом відбувається через силабуси і робочі навчальні програми, які оприлюднено на
офіційному сайті університету та в системі Moodle. Правила проведення контрольних заходів ОП забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного
проходження, послідовно дотримуються під час реалізації ОП. Процедура проста та зрозуміла всім учасникам
освітнього процесу, дотримання академічної доброчесності дисциплінує здобувачів та стимулює створювати продукт
інтелектуальної власності і закликає поважати авторське право. Як інструмент протидії порушенням академічної
доброчесності використовуються загальнодоступні сервіси, такі як «Unicheck» та «StrikePlagiarism».

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

Поряд із високим рівнем впроваджених заходів щодо дотримання академічної доброчесності рекомендовано
розширити низку заходів щодо дотримання принципів академічної доброчесності, наприклад, запровадити систему
особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності здобувачем вищої освіти та науково-
педагогічним працівником. Введення до загального розкладу здобувачів факультативу «Академічне письмо та
доброчесність», «Інформаційна культура студента» або інші варіанти на вибір ЗВО щодо роз’яснення академічного
письма та доброчесності здобувачам. Продовжити практику запрошення представників компаній, що розробляють
та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, задля проведення лекцій, тренінгів для академічного
персоналу і здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Розроблені процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, з чим ознайомлені всі учасники освітнього процесу. Об’єктивність
екзаменаторів забезпечують правила проведення контрольних заходів ОП, які включають процедури оскарження
результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, послідовно дотримуються під час реалізації ОП.
Поряд із високим рівнем впроваджених заходів щодо дотримання академічної доброчесності рекомендовано
розширити низку заходів щодо дотримання принципів академічної доброчесності, наприклад, запровадити систему
особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності здобувачем вищої освіти та науково-
педагогічним працівником. Введення до загального розкладу студентів факультативу «Академічне письмо та
доброчесність», «Інформаційна культура студента» або інші варіанти на вибір ЗВО щодо роз’яснення академічного
письма та доброчесності здобувачам. Продовжити практику запрошення представників компаній, що розробляють
та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, провести ряд тренінгів роз’яснюючого характеру.
Проведений ЕГ аналіз інформації щодо форм контрольних заходів та правил їх проведення, критеріїв оцінювання
здобувачів та дотримання академічної доброчесності на ОП «Захист і карантин рослин» показав, що ОП загалом
відповідає Критерію 5 з незначними недоліками. ОП за Критерієм 5 відповідає рівню В.
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Критерій 6. Людські ресурси:

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

Аналіз даних, наведених у табл. 2 «Зведена інформація про викладачів ОП» показав, що академічна та професійна
кваліфікації викладачів відповідають цілям та ПРН за ОП «Захист і карантин рослин». Встановлено відповідність
усіх НПП дисциплінам, які вони викладають, що забезпечує досягнення визначених ОП цілей і ПРН. Згідно
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ПНУ
(https://cutt.ly/yv7R823) усі НПП регулярно (не рідше одного разу на п’ять років) підвищують викладацьку
майстерність. Інформація щодо програм підвищення кваліфікації та стажування НПП розміщена на сайті
університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). На зустрічі з академічним персоналом та
здобувачами вищої освіти була уточнена інформація щодо підвищення кваліфікації, яка проходить також в межах
стажування за кордоном. Так, міжнародне стажування пройшли Ключевич М. (Akademie HUSPOL, Томіндо, Чеська
республіка), Тимощук Т., Невмержицька О., Грицюк Н., Плотницька Н., Гурманчук О., Стоцька С., Котюк Л., Заєць
М. (Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків, Польща), що підтверджено відповідними
сертифікатами (https://cutt.ly/Wv7IyGi, https://cutt.ly/Wv7UXQu). Викладачі займаються науковою роботою, що
засвідчено науковими працями (https://cutt.ly/Cv7IHc7). На основі отриманих результатів науковці кафедри захисту
рослин отримали більше 50 патентів на корисну модель (http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-
z r ) . Науково-педагогічним працівникам рекомендовано посилити публікаційну активність у виданнях, що
індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS відповідно до тематики закріплених навчальних дисциплін. У
цілому академічна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. Результати дистанційного опитування ЕГ здобувачів
показали задоволеність їх професійною кваліфікацією викладачів.

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

Процедура конкурсного добору викладачів у Поліському НУ регламентується згідно «Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
контрактів у ЖНАЕУ (нова редакція)» (https://cutt.ly/Fv7BCLr), «Положення про конкурсну комісію для проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними
контрактів» (https://cutt.ly/sv7Ntmx). Положення передбачає достатньо широкі кваліфікаційні вимоги до
конкурсантів (крім загальних вимог п. 30 Ліцензійних умов також беруться до уваги основні наукові праці, науково-
методичні видання, стаж роботи, проходження стажування та підвищення кваліфікації, рівень проведення занять).
Діє прозора та чітка процедура проходження конкурсу на заміщення вакантних посад. При спілкуванні із
допоміжними (сервісними) структурними підрозділами встановлено, що інформація щодо конкурсного добору
оприлюднюється завчасно в засобах масової інформації (обласній громадсько-політичній газеті «Житомирщина»
(https://cutt.ly/uv70VfX). Конкурсний відбір передбачає верифікацію відповідності кваліфікації викладача освітнім
компонентам за ОП, визначається сферою його наукових інтересів, науковими працями та професійною активністю.
Для викладання окремих дисциплін враховується професійний досвід викладача. Аналіз нормативної бази
університету та отримана інформація під час зустрічей з академічним персоналом, гарантом ОП, адміністрацією дає
можливість експертній групі стверджувати, що процедура конкурсного добору викладачів є прозорою і дозволяє
забезпечити необхідний рівень їх професіоналізму для успішної реалізації ОП «Захист і карантин рослин».

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

Експертна група відзначає, що під час організації та реалізації освітнього процесу ЗВО тісно співпрацює з
роботодавцями, активно залучає їх до організації і проведення виробничих практик, а також до участі в
екзаменаційних комісіях, рецензуванні освітньої програми (https://cutt.ly/hv79Yci, https://cutt.ly/ev796bo,
https://cutt.ly/3v5hNXy). У ПНУ роботодавці активно залучаються до проведення аудиторних занять, наукових
досліджень, атестації випускників. Зокрема, головою екзаменаційної комісії наразі є регіональний представник
компанії «Сингента» Л. П. Ільченко. Проводяться із залученням роботодавців семінари, Дні поля (Компанія
"Сингента", ТОВ «Хімагромаркетинг», ТОВ "Август-Україна"), агропромислові виставки, відвідування компаній і
аграрних підприємств (ТОВ «Дедденс Агро», ПП «Галекс-Агро»), участь у вебінарах і науково-практичних
конференціях (https://cutt.ly/qv77D0a). Зазначений факт підтвердився при он-лайн зустрічі зі стейхолдерами, де
вони засвідчили факти співпраці та їх участі в освітньому процесі. ЕГ відмічено також проведення ЗВО анкетування
роботодавців (https://cutt.ly/Mv74lP9). Стейхолдери залучаються до проведення наукових конференцій у
Поліському НУ. Як приклад, Ткаленко Ганна Миколаївна, д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії мікробіометоду Інституту захисту рослин НААН України, прийняла участь у І-й Всеукраїнській науково-
освітньо-практичній конференції «Трофологія (вчення про закономірності живлення біоти та правильного
харчування людей) – новітній міждисциплінарний напрям в Україні» (м. Житомир, 25-26 квітня 2019р.)
(https://cutt.ly/dv74eiG). Експертна група під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти та роботодавцями
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переконалась у тому, що у більшості випадків роботодавці є випускниками ПНУ, тому максимально сприяють
практикантам набути навиків роботи на первинних агрономічних посадах, освоїти сучасні технології захисту,
накопичити матеріали для звіту, написання курсових робіт, наукових досліджень.

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

Університет залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців, запрошуючи їх для проведення лекційних і практичних занять. У відомостях про самооцінювання
освітньої програми відмічено участь професіоналів у проведенні аудиторних занять. Зокрема, 16.03.2021 р. для
студентів спеціальності «Захист і карантин рослин» проведено відкрите заняття з дисципліни
«Сільськогосподарська ентомологія» на тему «Шкідники овочевих культур закритого ґрунту» к.с.-г.н. наук.,
доцентом кафедри захисту рослин Поліського НУ Бакаловою А.В. і д.с.-г.н., старшим науковим співробітником,
завідувачем лабораторією мікробіологічного методу Інституту захисту рослин НААН Ткаленко Г.М. У рамках
вивчення дисципліни «Основи карантину рослин» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 202 «Захист і
карантин рослин» 21.03. 2021 р. було проведено лекцію на тему: «Західний кукурудзяний жук – нові виклики для
аграріїв» за участі к. с.-г. наук, фахівця з розвитку продуктів Тернопільської філії «Агросем» Сеника І.І.
Регіональним представником компанії «Август-Україна» Сергієм Мисечко 20 листопада 2020 р. було проведено
чергове онлайн заняття для студентів спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» із навчальної дисципліни
«Хімічний захист рослин з основами агротоксикології» на тему «Протруювання насіння – невід’ємний захід захисту
рослин». Менеджером компанії «Сингента» Харчуком Олегом 16 листопада 2020 року було проведено онлайн-
лекцію на тему «Особливості регулювання рівня присутності бур'янового компоненту в агрофітоценозах зернових
культур» (https://cutt.ly/Zv5jIQ7). Вищезазначене підтверджено під час опитування фокус-групи роботодавців, на
якому вони засвідчили факти співпраці та безпосередньої участі в освітньому процесі.

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

Університет приділяє велику увагу удосконаленню професійної майстерності викладачів шляхом постійного
підвищенню кваліфікації НПП у сфері їх професійних та наукових інтересів і забезпечує умови для професійного
розвитку співробітників. В ЗВО існує «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників» (https://cutt.ly/Lv5vDL4). Інформація про програми підвищення кваліфікації та науково-педагогічне
стажування НПП, у т.ч. за кордоном розміщена на офіційному сайті університету в рубриці «Новини міжнародного
відділу» (https://cutt.ly/jv5byYH) та «Публічна інформація – Програми підвищення кваліфікації та стажування»
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через
власні програми та у співпраці з іншими організаціями. Під час проведення бесід з фокус-групами з числа науково-
педагогічних працівників, а також адміністративним персоналом виявлено, що університет, в цілому, сприяє
професійному розвиткові викладачів за рахунок надання можливості підвищення професійної кваліфікації шляхом
стажування в українських та іноземних закладах вищої освіти, науково-дослідних установах та промислових
підприємствах, з якими укладено відповідні угоди про співробітництво. Викладачі, що забезпечують реалізацію ОП,
удосконалювали професійний розвиток у ННІ НУБіПУ (Бакалова А., Борисов Ф., Грицюк Н., Гурманчук О., Дорохов
В., Заєць М. ); ЖДУ імені І. Франка (Грицюк Н., Гурманчук О., Іващенко І.), Інституті рослинництва імені В. Я.
Юр’єва (Тимощук Т., Невмержицька О.) (https://cutt.ly/HbFyBeb). Також, за сприяння університету міжнародне
стажування пройшли НПП Тимощук Т., Невмержицька О., Грицюк Н., Плотницька Н., Гурманчук О., Стоцька С.,
Котюк Л., Заєць М. у сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (UR) у м. Краків, Польща у співпраці із
польсько-українською фундацією “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC); Ключевич М.
(Akademie HUSPOL, Томіндо, Чеська республіка) (https://cutt.ly/BbFuilj). Дані таблиці 2 відомостей про
самооцінювання та надана ЗВО інформація свідчать, що не всі НПП, які залучені до викладання за ОП, пройшли
підвищення кваліфікації за профілем роботи за кордоном. Підвищення кваліфікації проходить як за напрямами
науково-практичної діяльності, так і спрямовано на удосконалення педагогічної діяльності та навчального процесу.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ПНУ функціонує система стимулювання розвитку викладацької майстерності шляхом матеріального та
морального заохочення, яке регламентується нормативно-правовою базою. Професійний ріст стимулюється
відповідно до «Колективного договору ЖНАЕУ на три роки (2019-2021 роки)» (https://cutt.ly/PbqYgyW),
«Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/HbqYWJ9), «Положення про нагороди та
почесні звання ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/ebqYHSX), «Положення про присвоєння вчених звань науково-
педагогічним працівникам ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/AbqUwAu). Експертна група встановила, що в університеті існує
система стимулювання розвитку викладацької майстерності за рахунок моніторингу рівня професіоналізму.
Введення рейтингової оцінки діяльності НПП є невід’ємним елементом запровадження системи моніторингу, як
складової процесу забезпечення і управління якістю вищої освіти, стимулювання підвищення кваліфікації,
професіоналізму, розвитку творчої ініціативи НПП. Під час проведення бесід з фокус-групами з числа НПП та
адміністративного персоналу виявлено, що НПП проінформовані про можливості заохочення структурних
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підрозділів університету й окремих викладачів за продуктивну наукову, навчально-методичну та організаційно-
виховну роботу. Оцінка викладацької майстерності здійснюється на рівні кафедр шляхом проведення відкритих
занять, взаємного відвідування занять викладачами, а також частково через анонімні опитування студентів. Згідно
«Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/ebqYHSX), преміювання НПП здійснюється за
результатами наукової роботи. Університет виплачує премії за публікацію статей у виданнях, що індексуються
науково-метричними базами даних Web of Science, Scopus, а також патентів на винахід, здійснює оплату відряджень,
надає можливість для стажування за кордоном, створює сприятливі умови НПП для підвищення кваліфікації,
здійснює нематеріальне стимулювання (грамоти, подяки та дипломи за професіоналізм та науково-педагогічну
діяльність). Ця інформація була підтверджена при проведенні дистанційних зустрічей з керівництвом та науково-
педагогічними працівниками університету.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

У ПНУ система розвитку педагогічної майстерності включає моральне та професійне заохочення. Достатня
відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів цілям та програмним результатам навчання.
Створена та функціонує рейтингова система оцінювання викладачів. Викладачі систематично проходять курси
підвищення кваліфікації та стажування, в т.ч. за кордоном. Процедура конкурсного відбору НПП є прозорою і
відкритою; інформація про вакантні посади, вимоги і необхідні документи публікується на веб-сайті закладу.
Позитивною є практика залучення фахівців-роботодавців до участі у навчальному процесі за ОП на взаємовигідних
з університетом умовах.

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

Аналіз свідчить про нерівномірність та інтенсивність наукового та практичного стажування. Не всі НПП, які
викладають на ОП, мають закордонне стажування при наявній можливості. Рекомендовано науково-педагогічним
працівникам, які забезпечують освітній процес за ОП, продовжувати активну роботу по проходженню закордонного
стажування, посилити наукову діяльність у напрямку дисциплін, що викладаються, та публікаційну активність у
виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS відповідно до тематики закріплених навчальних
дисциплін. Рекомендовано посилити моніторинг професійного розвитку викладачів з урахуванням передового
іноземного досвіду.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація НПП, задіяних до реалізації ОП «Захист і карантин рослин», забезпечує
досягнення цілей та програмних результатів навчання. В університеті функціонує система стимулювання розвитку
викладацької майстерності за рахунок моніторингу рівня професіоналізму НПП шляхом нематеріального,
матеріального та морального заохочення. Процедура конкурсного добору викладачів є прозорою і не викликає
сумнівів; забезпечує необхідний рівень їхнього професіоналізму та успішної реалізації ОП. До реалізації і
удосконалення ОП долучаються роботодавці, експерти галузі. Науково-педагогічним працівникам, які забезпечують
освітній процес за ОП, рекомендовано продовжувати активну роботу по проходженню закордонного стажування,
посилити наукову діяльність у напрямку дисциплін, що викладаються, та публікаційну активність у виданнях, що
індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS відповідно до тематики закріплених навчальних дисциплін.
Рекомендовано посилити моніторинг професійного розвитку викладачів з урахуванням передового іноземного
досвіду. Виходячи з викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, ЕГ дійшла висновку щодо достатньої
відповідності ОП Критерію 6 з незначними недоліками. ОП за Критерієм 6 відповідає рівню В.

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.
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У ЗВО створені наявна уся необхідна матеріально-технічна база для освітньої та наукової діяльності за ОП. Наукова
бібліотека забезпечена навчально-методичною літературою за спеціальністю, містить читальний зал і зону із
вільним доступом до інтернет-мережі (https://cutt.ly/VbiFUMt). Лекційні аудиторії оснащені мультимедійною
технікою. Навчальні лабораторії забезпечені схемами, зразками рослин і тварин та іншими демонстраційними
матеріалами, а також мікроскопами. Додатково функціонують навчально-наукові лабораторії із обладнанням для
різних видів хімічного аналізу зразків (https://cutt.ly/QbiZZAk). Зокрема лабораторне обладнання представлене
такими приладами: сушильні шафи, ламінарний бокс, термостат, паровий стерилізатор, експрес-прилади аналізу на
вміст мікро та макроелементів у рослинах, твердомір та інші. Також функціонує оновлений комп’ютерний клас із
ліцензованим програмним забезпеченням, включаючи спеціалізовані програми на кшталт ArcGIS. Наявні
квадракоптери, геодезичне обладнання і вимірювальна лабораторія (https://cutt.ly/LbiZ5d5). Можливість
проведення польових робіт забезпечується завдяки наявності дослідних полів і навчальних лабораторій закритого
ґрунту, де здобувачі вирощують сільськогосподарські культури; ботанічного саду з колекційними розсадниками та
інтродукційними ділянками (https://cutt.ly/EbiC9CL). Таким чином, матеріально-технічна база ЗВО дозволяє у
повній мірі реалізувати всі складові освітнього процесу за ОП, а також проводити здобувачам і НПП наукові
широкий спектр наукових досліджень на всіх етапах – від закладення польових дослідів до хімічного аналізу в
лабораторії та математичного моделювання і картографування на спеціалізованому програмному забезпеченні у
комп’ютерних класах. Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ були представлені відеозаписи інфраструктури
ЗВО, навчальних занять здобувачів, проведення практики, роботи у лабораторіях тощо. У ході фокус-груп
представники адміністрації розповіли про передбачення у бюджеті ЗВО коштів для щорічного оновлення
матеріально-технічної бази, співпрацю з іншими освітньо-науковими та виробничими установами, у рамках якої
створені додаткові можливості для оновлення матеріально-технічної бази.

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.

На запит ЕГ було представлено фото і відеоогляд матеріально-технічної бази ЗВО: бібліотеки, дослідних полів,
навчальних і наукових лабораторій, навчальних аудиторій, комп’ютерного класу тощо (https://cutt.ly/ybKzUsV). Під
час фокус-груп НПП і здобувачі підтвердили наявність безкоштовного доступу до матеріально-технічної бази ЗВО, її
достатність для забезпечення освітніх і наукових потреб. Окремо учасники фокус-груп відзначили можливості
оновлення матеріально-технічної бази завдяки виконанню госпдоговірних тем та науково-дослідних робіт, до яких
залучаються і здобувачі. Додатково представники від роботодавців розповіли, що надають доступ до своєї
матеріально-технічної бази здобувачам, зокрема при проходженні практики і виконані експериментальних робіт з
перевірки препаратів захисту рослин.

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.

Освітнє середовище у повній мірі відповідає освітнім і науковим інтересам та потребам здобувачів (детальніше
Критерій 7.1). Соціальні потреби забезпечені через надання місць у гуртожитках; наявність спортивних
майданчиків, кабінету ЛФК; функціонування їдальні і кав’ярні, актової зали тощо. Для надання психологічної
підтримки функціонує спеціальний психологічний хаб, організований кафедрою психології ЗВО
(https://cutt.ly/VbiFUMt). Також забезпечується безпека освітнього середовища здобувачів. Приміщення ЗВО
обладнані планами евакуації, вогнегасниками та іншими засобами індивідуального і колективного захисту.
Створена навчальна лабораторія з охорони праці і безпеки життєдіяльності, яка оснащена тематичними
демонстраційними і схематичними матеріалами, включаючи інструкції з поведінки у надзвичайних ситуаціях.
Проводяться інструктажі з охорони праці, що фіксується у журналах (https://cutt.ly/Vbi40Ge). У ході фокус-груп
здобувачі позитивно відзначили діяльність психологічного хабу, на якому вони не тільки отримують психологічну
допомогу, а й проходять психологічні тренінги, включаючи вирішення конфліктних ситуацій. Загалом здобувачі
підтвердили проходження інструктажів з охорони праці, надання місць у гуртожитках і доступ до іншої
інфраструктури.

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

Освітня підтримка забезпечується НПП, студентським самоврядуванням, деканатом та іншими структурними
підрозділами ЗВО. Організаційна, інформаційна і консультативна підтримка забезпечується студентським
самоврядуванням, профспілкою, деканатом, та іншими структурними підрозділами ЗВО. Підтримка надається як
при особистому контакті, так і через офіційний веб-сайт ЗВО. Офіційний веб-сайт ЗВО містить інформацію про
умови вступу і правила прийому, міжнародні проєкти і можливість стажування, вакансії для здобувачів, розклад
занять (http://znau.edu.ua), перелік дисциплін і силабуси до них (https://cutt.ly/obsJDVq) тощо. Під час фокус-груп
гарант представила ЕГ роботу системи управління навчанням – LMS Moodle, на якій розміщені навчальні матеріали
і матеріали для контролю знань з дисциплін. Використання такої системи, зокрема, дозволяє оптимізувати освітній
процес в умовах карантину. Психологічна підтримка забезпечується завдяки діяльність психологічного хабу
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кафедри психології ЗВО (https://cutt.ly/absLwB1). Учасники фокус-груп, включаючи здобувачів та випускників
денної і заочної форм навчання, позитивно оцінили якість роботи психологічного хабу, деканату та інших
структурних підрозділів, а також наповнення веб-сайту ЗВО, на якому здобувачі можуть знайти необхідну їм
інформацію. Соціальна підтримка здобувачів реалізована через діяльність профкому. Учасники фокус-груп
відзначили, що є можливість отримання матеріальної допомоги за необхідності, здобувачам із дітьми надаються
подарунки до свят. Також ЗВО допомагає у наданні консультацій по оформленню субсидій для оплати гуртожитку.

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

У ЗВО створені необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами. В’їзд до центрального входу
корпусу є пологим без сходинок, встановлені широкі двері для можливості пересування осіб з обмеженими
можливостями. Додатково проведено аналіз щодо доступності маломобільних груп населення до навчальних
корпусів (https://cutt.ly/CbsXr5K). Під час проведення фокус-груп представники адміністрації і гарант ОП
підтвердили наявність умов для осіб з особливими потребами. Сьогодні на ОП немає здобувачів з особливими
потребами. Проте у разі їх вступу на ОП передбачено створення додаткових можливостей (зокрема, закупівля
спеціальних парт), про що було зазначено гарантом.

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.

ЗВО має досить потужну нормативно-правову базу щодо вирішення конфліктних ситуацій. Процедури і механізми
вирішення конфліктних ситуацій регламентовані «Положенням про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації
та сексуальним домаганням», Положенням про порядок запобігання конфлікту інтересів» та іншими
(https://cutt.ly/4bs4Zo1). Положення розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО. Додатково діють
«Скриньки довіри», які передбачають можливість подання звернень і скарг як у паперовій формі, так і через
онлайн-форму на веб-сайті ЗВО (https://cutt.ly/zbs6H0g). Базове «Положення про запобігання конфлікту інтересів,
дискримінації та сексуальним домаганням» містить механізми запобігання конфліктним ситуаціям, алгоритм
протидії конфліктним ситуаціям і порядок розгляду скарг. Після отримання скарги передбачено три механізми
подальшого реагування: формальна і неформальна процедури, відмова від необхідності реагування. Для
формальної процедури прописані терміни вирішення конфліктної ситуації, зразки заяв і протоколів. Передбачено
створення Комісії з врегулювання конфліктної ситуації. Учасники фокус-груп підтвердили функціонування
«Скриньок довіри», розміщення відповідної нормативно-правової бази на веб-сайті ЗВО і ознайомлення учасників
освітнього процесу з нею; розповіли про відсутність конфліктних ситуацій, які б потребували формальної
процедури, зауваживши на можливості повторного проходження контролю знань у випадку непогодження з
оцінкою і ефективності психологічних тренінгів у рамках діяльності психологічного хабу ЗВО. Представники
студентського самоврядування розповіли, що всі звернення із «Скриньок довіри» та неанонімні розглядаються за їх
участі з представниками адміністрації.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Серед сильних сторін слід відзначити, насамперед, матеріально-технічне забезпечення ОП, що включає дослідні
поля, ботанічний сад, навчально-наукові аналітичні лабораторії та лабораторії закритого ґрунту, навчальні аудиторії
із мультимедійною технікою і демонстраційними матеріалами, комп’ютерний клас із спеціалізованим ліцензійним
програмним забезпеченням тощо. Позитивною практикою є функціонування психологічного хабу на базі
профільної кафедри психології, через яку реалізована психологічна підтримка здобувачів і проводяться
психологічні тренінги для вирішення конфліктних ситуацій.

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

Слабких сторін за Критерієм 7 не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

У ЗВО наявна матеріально-технічна база для забезпечення якісного освітнього процесу і наукової діяльності за ОП.
Враховано специфіку ОП. Зокрема, створені можливості для проведення польових робіт на дослідних полях,
інтродукційних ділянках, території ботанічного саду та у лабораторіях закритого ґрунту. Навчальні і наукові
лабораторії містять сучасне обладнання для проведення аналітичних робіт, зокрема квадракоптери і експрес-
прилади для мікро та макроаналізу зразків. Оновлено комп’ютерній клас, наявні спеціалізовані програми типу
ArcGIS для можливості математичної обробки даних, моделювання, картографування тощо. Наявні чіткі процедури
і механізми вирішення конфліктних ситуацій. Враховуючи високий рівень матеріально-технічного забезпечення, ЕГ
вважає доцільним оцінити ОП за Критерієм 7 на рівень А. Підставами оцінки А є наявність інноваційних практик
типу психологічного хабу, сучасних лабораторій закритого ґрунту і новітнього лабораторного обладнання.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП регламентовані «Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти», «Положенням про моніторинг освітньої програми»,
«Положенням про організацію освітнього процесу» та іншими нормативно-правовими документами. На офіційному
веб-сайті ЗВО розміщені проєкти ОП для громадського обговорення, ознайомлення і надання пропозицій усіма
зацікавленими сторонами. Додатково розроблено проєкт «Положення про стейкхолдерів» і «Положення про
асоціацію випускників» (https://cutt.ly/XbdIaTn). Усі стейкхолдери беруть участь у перегляді ОП і вносять свої
пропозиції щодо покращення, що підтверджується протоколами засідань кафедри (https://cutt.ly/mbdGbVp). Також
здійснюється постійний моніторинг якості освіти на ОП, що дозволяє своєчасно виявити і усунути недоліки. До
моніторингу залучені усі учасники освітнього процесу і зовнішні стейкхолдери, зокрема роботодавці і випускники
(https://cutt.ly/bbgg5ct). Результати моніторингу якості освіти узагальнюються, формується звіт і оприлюднюється
на веб-сайті ЗВО (https://cutt.ly/WbdJptx). Під час фокус-груп усі учасники освітнього процесу, а також випускники,
підтвердили свою участь у процесі моніторингу якості освіти, формування і перегляду ОП.

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 беруть участь у засіданнях кафедри, присвячених перегляду ОП, що підтверджується відповідними
протоколами. Здобувачі висловлюють свої пропозиції щодо покращення ОП, які враховуються під час перегляду
ОП. Зокрема, за пропозицією здобувачів було збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови до 180 годин
або 6 кредитів ЄКТС, а також додатково введено дисципліну «Ділова іноземна мова» обсягом 8 кредитів ЄКТС
(https://cutt.ly/mbdGbVp). Як свідчить аналіз протоколів, на засіданнях кафедри відбувається обговорення
результатів моніторингу якості освіти серед здобувачів і врахування його результатів. Слід відзначити, що блоки
питань анкетування для здобувачів охоплюють широкий спектр різних складових освітнього процесу: критерії
оцінювання, академічна доброчесність, об’єктивність викладачів, розподіл навчального навантаження,
задоволеність рівнем набутих компетентностей тощо (https://cutt.ly/fbdCNwV). Під час фокус-груп здобувачі
підтвердили проведення анкетування, а також участь у перегляді ОП шляхом анкетування і внесення пропозицій
через органи студентського самоврядування.

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

Представники від роботодавців беруть участь у перегляді ОП і вносять свої пропозиції, що підтверджується
протоколами засідань кафедри (https://cutt.ly/mbdGbVp). Зокрема, в обговоренні ОП брали участь від профільних
аграрних підприємств ТОВ «Дедденс Агро» і групи компаній «Долина», а також від Житомирської обласної
фітосанітарної лабораторії. ЕГ було надано перелік пропозицій від роботодавців, врахованих при перегляді ОП.
Зокрема, було враховано пропозиції від представників роботодавців щодо посилення підготовки здобувачів з
проведення контролю шкідливих організмів із збереженням корисних мікроорганізмів та відновленням
біорізноманіття і органічного виробництва; посилення володіння компетентностей з вивчення сучасних принципів і
методів спостереження за розвитком шкідливих організмів, організації заходів із захисту і карантину рослин під час
зберігання рослинної продукції шляхом вивчення видового складу шкідників запасів тощо (https://cutt.ly/ebfTBFs).
Додатково проводиться анкетування роботодавців (https://cutt.ly/4bggaF5). Під час фокус-груп представники від
роботодавців підтвердили наявність постійного зв’язку із ЗВО, участь в обговоренні і перегляді ОП, внесення
власних пропозицій тощо.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

ЗВО здійснює моніторинг кар’єрного шляху випускників (https://cutt.ly/kbfIixY). Також представники від
випускників беруть участь в обговоренні і перегляді ОП (https://cutt.ly/ebfTBFs). У ході фокус-груп випускники
розповіли про підтримку зв’язків із ЗВО, висловили задоволеність рівнем якості освіти на ОП і розповіли, що набуті
компетентності є необхідними в їх професійній діяльності за фахом сьогодні.

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

Система забезпечення якості вищої освіти дозволяє своєчасно виявляти недоліки ОП і реагувати на них завдяки
проведенню щорічного анкетування здобувачів щодо рівня задоволеності навчанням та іншими складовими
освітнього процесу. Проводиться узагальнення і аналіз результатів моніторингу якості освіти
(https://cutt.ly/ubfPUSo); організації обговорення і періодичного перегляду ОП із залученням викладачів,
здобувачів, роботодавців і випускників (https://cutt.ly/ebfTBFs). Моніторинг якості освіти через анкетування також
охоплює здобувачів, роботодавців, викладачів і випускників (https://cutt.ly/bbgg5ct). Додатково забезпечується
можливість анонімних звернень через «Скриньки довіри» у паперовій формі та через веб-сайт ЗВО
(https://cutt.ly/zbs6H0g). Створено навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, що координує систему
ЗВО із забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/LbfDHeJ). Під час фокус-груп представники адміністрації і
відповідальних структурних підрозділів розповіли про систему забезпечення якості освіти ЗВО, розгляд звернень і
пропозицій від учасників освітнього процесу на засіданнях кафедр.

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

Акредитація ОП є первинною.

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

Основою культури якості освіти слугує добре розроблена нормативно-правова база щодо регулювання конфлікту
інтересів і конфліктних ситуацій загалом, участі стейкхолдерів в ОП, моніторинг ОП та інших складових якості
освіти (https://cutt.ly/CbfMeDk). ЗВО залучає усіх стейкхолдерів до спільних засідань кафедри, присвячених
перегляду ОП: здобувачів, випускників, роботодавців і представників академічної спільноти
(https://cutt.ly/ebfTBFs). Проєкти ОП публікуються у відкритому доступі на веб-сайті ЗВО. Додатково проєкти ОП
розміщуються для громадського обговорення (https://cutt.ly/4bs4Zo1). ЗВО забезпечує проведення постійного
моніторингу якості освіти, результати якого аналізуються, формується звіт із висновками і планами щодо усунення
недоліків (https://cutt.ly/SbfBk9a). Також у ЗВО створено спеціалізований відділ і призначені відповідальні особи за
систему забезпечення якості освіти – Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти
(https://cutt.ly/LbfDHeJ). Під час фокус-груп усі учасники освітнього процесу підтвердили залучення до системи
забезпечення якості освіти через участь у засідання щодо перегляду ОП, анкетуванні або пропозицій через
«Скриньку довіри» тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами є залучення усіх стейкхолдерів до перегляду ОП – від здобувачів до роботодавців і
випускників; проведення постійного моніторингу якості освіти серед здобувачів із досить широким переліком
питань, який охоплює усі складові основні освітнього процесу; узагальнення і аналіз результатів моніторингу якості
освіти, оприлюднення у відкритому доступі на веб-сайті ЗВО. До позитивних практик можна віднести винесення
проєкту ОП на громадське обговорення, що дозволяє усім зацікавлених сторонам з різних регіонів і від різних
установ вносити свої пропозиції щодо покращення ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слабкою стороною є відсутність розробки чіткого плану дій щодо усунення недоліків, виявлених у процесі
моніторингу якості освіти. Рекомендовано розробити план заходів щодо усунення недоліків, виявлених у процесі
моніторингу якості освіти із призначенням відповідальних осіб.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Система забезпечення якості вищої освіти реалізована через: проведення щорічного анкетування усіх категорій
стейкхолдерів – від здобувачів до роботодавців і випускників, аналіз і урахування результатів анкетування при
перегляді ОП; залучення засідань кафедр, присвячених розгляду ОП, всіх категорій стейкхолдерів; додаткове
винесення проєкту ОП на громадське обговорення; аналіз і урахування пропозицій щодо покращення ОП;
створення можливостей для подання анонімних скарг, створення механізмів і процедур розгляду конфліктних
ситуацій різних типів тощо. Діяльність із забезпечення якості освіти координується спеціально створеним
структурним підрозділом – Навчально-науковим центром забезпечення якості освіти. Таким чином, ЗВО у своїй
діяльності забезпечує постійний моніторинг якості освіти, урахування інтересів усіх зацікавлених сторін, виявлення
і реагування на виявлені недоліки у процесі внутрішнього моніторингу і акредитації. Із урахуванням рекомендацій
щодо розробки плану заходів з усунення недоліків, виявлених у процесі моніторингу якості освіти, ОП за Критерієм
8 відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Основні права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентовані «Положенням про організацію освітнього
процесу». Додатково розроблені положення, які регламентують порядок реалізації права на академічну мобільність,
оскарження результатів контролю знань, планування роботи НПП, порядок створення та роботи екзаменаційних
комісій та іншими (https://cutt.ly/8bf6KEJ). Всі положення розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті
ЗВО. Учасники фокус-груп підтвердили ознайомленість із нормативно-правовою базою щодо освітнього процесу і
можливість знайти усі необхідні положення на веб-сайті ЗВО. Конфліктних ситуацій, пов’язаних із недотриманням
правил і обов’язків учасників освітнього процесу, на ОП не виникало.

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 офіційному веб-сайті ЗВО у відкритому доступі розміщено текст діючої і проєкт ОП із пропонованими змінами, а
також контакти зворотного зв’язку для пропозицій і зауважень (https://cutt.ly/xbguOpu). Під час фокус-груп гарант
ОП підтвердила розміщення проєкту ОП на веб-сайті ЗВО у встановлений термін і розгляд пропозицій на
засіданнях випускової кафедри. Здобувачі також підтвердили розміщення проєкту ОП на веб-сайті ЗВО і
можливість ознайомлення з ним.

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 офіційному веб-сайті ЗВО у відритому доступі оприлюднено текст діючої ОП (https://cutt.ly/obgo7sS) та проєкт із
пропонованими змінами (https://cutt.ly/xbguOpu). Текст ОП повну інформацію про цілі навчання і зміст, склад
проєктної групи, працевлаштування випускників, навчальне навантаження, перелік обов’язкових і вибіркових
компонент, компетентності і результати навчання, форми атестації тощо (https://cutt.ly/zbgacVo). Також розміщені
усіх обов’язкових і вибіркових компонент (https://cutt.ly/WbgfUed). Учасники фокус-груп відзначили зручність
користування і оптимальне інформаційне наповнення веб-сайту ЗВО.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Серед сильних сторін слід виділити представлення проєкту ОП на громадське обговорення, розміщення на веб-сайті
ЗВО силабусів усіх обов’язкових і вибіркових освітніх компонент.

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

Слабкою стороною у контексті Критерію прозорості і публічності варто відзначити відсутність на веб-сайті ЗВО
окремого розділу або підрозділу щодо вакантних посад. Інформація про вакантні посади розміщується у розділі
новин, який є потоковим і не зовсім зручно знайти зацікавленим особам дані щодо конкурсів про вакантні посади.
Рекомендовано створити відповідний розділ або підрозділ на офіційному веб-сайті ЗВО із розміщенням актуальної
інформації про вакантні посади, зазначенням вимог і переліку документів для участі у конкурсі, а також термінів
проведення конкурсу. Це дозволить покращити ОП за Критерієм прозорості і публічності.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО приділяє значну увагу питанням прозорості і публічності. Офіційний веб-сайт ЗВО є достатньо інформативним,
нормативно-правова база представлена у повному обсязі. Розміщено текст ОП та її проєкт із змінами, силабуси усіх
освітніх компонент, результати моніторингу якості освіти тощо. Із урахуванням рекомендацій щодо створення
спеціального підрозділу на веб-сайті ЗВО про вакантні посади, ОП за Критерієм 9 відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

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.

дані відсутні

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
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Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Мринський Іван Миколайович

Члени експертної групи

Татаринова Валентина Іванівна

Медведєва Юлія Вікторівна
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