
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23548 Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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 23548

Назва ОП Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Cпеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

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 Горблюк Сергій Анатолійович, Станасюк Олександр Андрійович, Заїка
Олена Вікторівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 20.04.2021 р. – 22.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/04/%D0%B0%D0%BA
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1
%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%2
0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%
D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/04/%D0%9F%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма є актуальною та враховує сучасні вимоги ринку праці, інтереси стейкхолдерів. ОП «Публічне
управління та адміністрування» відповідає критеріям акредитації. Цілі програми корелюються із стратегією та
Статутом університету. Матеріально-технічне забезпечення відповідає сучасним вимогам. Викладацький склад має
високий рівень кваліфікації. Проте, необхідно зазначити про наявність невикористовуваних резервів покращення
якості освітнього процесу. Саме це виступило в якості предмету консультаційного оцінювання експертної групи.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП розроблена згідно з положеннями Стандарту вищої освіти. Цілі ОП чітко відповідають Стратегії розвитку ЗВО.
Позитивною практикою є налагодження тісної співпраці з територіальними громадами регіону, до якої залучені як
викладачі ЗВО, так і здобувачі вищої освіти. В ОП враховані регіональні особливості, вимоги ринку праці та
розвитку спеціальності. ОП має чітку структуру, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему, в
сукупності дозволяють досягти встановлених цілей і програмних результатів навчання. Бази практик систематично
оновлюються, налагоджується все тісніша співпраця з територіальними громадами. Регламентована процедура
вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. Наявність у достатньому обсязі навчальних дисциплін, які
формують соціальні навички, та наукового гуртка. Правила прийому до ПНУ є чіткими та зрозумілими,
відповідають законодавчим вимогам та особливостям вступу на ОП, не містять дискримінаційних положень.
Здобувачі вищої освіти в повному обсязі забезпеченні інформацією про цілі, зміст та програмні результати
навчання, порядок та критерії оцінювання в межах освітніх компонентів. Форми контрольних заходів та критерії
оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими; сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та
програмних результатів навчання, питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, оскарження
результатів контрольних заходів регламентовано. Система конкурсного добору НПП є чіткою, прозорою та
зрозумілою. Кадровий склад ОП має необхідний рівень відповідності ОК, які вони забезпечують. Побудована
ефективна система матеріального та морального стимулювання науково-педагогічних працівників та здобувачів
вищої освіти. В основу створення освітнього середовища закладено принцип студентоцентрованого підходу, коли
саме здобувачі мають можливість висловлювати свої побажання, які будуть реалізовані. Залучення студентів та
роботодавців до перегляду освітньої програми. Врахування пропозицій експертів з попередніх акредитацій ОП
університету за період 2019-2020 рр.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендовано посилити співпрацю з усіма стейкхолдерами щодо удосконалення ОП, зокрема завершити
створення Ради стейкхолдерів у ЗВО і організувати її послідовну взаємовигідну роботу. Важливі компоненти ОП,
спрямовані на вивчення публічного управління та адміністрування на рівні територіальних громад, відносяться до
вибіркових освітніх компонентів, а не обов’язкових. Потребують осучаснення теми курсових і кваліфікаційних робіт,
зокрема частину з них доцільно представити на прикладі територіальних громад. Доцільно посилити діяльність у
напрямі розвитку неформальної освіти та академічної мобільності здобувачів вищої освіти за ОП. Здобувачі за
даною ОП не мають можливості навчатися за дуальною формою навчання. Рекомендовано: поглибити співпрацю з
роботодавцями в напрямі створення програм дуальної освіти з ОТГ. Рекомендовано запровадити можливість
поєднання здобувачами навчання та роботи за спеціальністю. ЕГ рекомендує розширити напрями стажування
викладачів ОП.

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.
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У Стратегії розвитку Поліського національного університету до 2025 р. (https://bit.ly/3nhckw3) чітко сформульовано
місію ЗВО – готувати професійну еліту та формувати експертну екосистему для сталого регіонального розвитку. На
виконання Стратегії ОП зорієнтована на якісну, відповідну до стандартів, підготовку лідерських кадрів для
модернізації системи публічної влади, забезпечення ефективного управління сталим розвитком громад і територій.
Визначений фокус через конкретні цілі програми посилює функціонування взаємовигідної комунікаційної
платформи між кафедрою, відповідальною за реалізацію ОП, здобувачами та територіальними громадами регіону,
що було підтверджено всіма учасниками на зустрічах з проведення акредитаційної експертизи. Так, з 2017 р.
функціонує Центр розвитку громад "Smart Community” (https://bit.ly/3auPPyB), у роботі якого беруть активну участь
викладачі і здобувачі ОП. В підсумку це сприяє розвитку ОП «Публічне управління та адміністрування» у ЗВО.

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

При визначенні цілей ОП та програмних результатів навчання враховувалися інтереси заінтересованих сторін.
Надані витяги з протоколів засідання кафедри (https://bit.ly/3sQ2P89), відповідальної за реалізацію ОП, свідчать
про обговорення пропозицій здобувачів вищої освіти та роботодавців, представників академічної спільноти щодо
удосконалення ОП. Наприклад, здобувачі внесли пропозицію щодо вивчення іноземної мови протягом усього
періоду навчання на бакалаврському рівні (у результаті для поглибленого вивчення іноземної мови введено до ОП
навчальну дисципліну "Іноземна мова за професійним спрямуванням", 5-8 семестри). За пропозицією очільника
однієї з територіальних громад області введено навчальну дисципліну "Бухгалтерських облік і аудит в управлінні
територіальними громадами". Вищевикладену інформацію згадані стейкхолдери підтвердили в ході зустрічей. Під
час спілкування зі здобувачами вищої освіти 1-4 курсів навчання встановлено, що їхнє анкетне опитування
відбувається у письмовій та електронній формах. Звіт за результатами анкетування розміщено на вебсторінці
кафедри, відповідальної за реалізацію ОП (https://bit.ly/3v8oiuE). Окрім цього з'ясовано, що адміністрація ЗВО та
НПП дослухаються до представників студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу. З
метою підвищення якості підготовки фахівців за ОП в грудні 2020 р. було ініційовано створення Ради стейкхолдерів
як дорадчого органу для удосконалення освітнього процесу та покращення ОП (для громадського обговорення на
вебсайті ЗВО розміщено проєкт положення про Раду стейкхолдерів https://bit.ly/3tG42QI).

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.

Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в державі зумовлює зростання
потреби в кваліфікованих публічно-управлінських кадрах у регіоні. В ході консультацій з потенційними
роботодавцями в ОП враховано вимоги, що висуваються до бакалаврів публічного управління та адміністрування
згідно з тенденціями розвитку спеціальності й ринку праці (РН02–РН06, РН09–РН12, РН14– РН16). Для
функціонування ОП важливу роль відіграє регіональний і галузевий контексти. Керівництво факультету, гарант і
викладачі ОП зазначили про активну взаємодію з представниками місцевої та регіональної влади, їхню участь у
проведенні відкритих освітніх заходів для здобувачів вищої освіти, в т.ч. на базі територіальних громад. Факти таких
взаємодій підтверджені в ході зустрічей з стейкхолдерами. Врахування регіонального аспекту здійснюється при
оновленні змістовного наповнення освітніх компонентів та окремих тем, на що вказували викладачі дисциплін ОП.
Обговорення цілей і програмних результатів ОП відбулось на Всеукраїнській науково-практичній конференції за
міжнародної участі «Інструменти та практики публічного управління», організованої кафедрою в червні 2018 р., в
якій брали участь університети Литви, а саме Клайпедський університет та Університет імені Александраса
Стульгинскиса (підписано договір про співпрацю). Крім того, було проведено аналіз аналогічних ОП окремих
вітчизняних ЗВО (Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського", Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»,
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Університету митної справи та
фінансів) з метою порівняння і розроблення конкурентоздатної ОП.

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 розроблена згідно з положеннями Стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 29.10.2018 р. No 1172. Перелік обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін загальної та
професійної підготовки, які передбачено навчальним планом, направлений на здобуття компетентностей та
досягнення результатів навчання визначених у відповідному стандарті. Розбіжностей у результатах навчання,
окреслених у ОП, з результатами навчання, запропонованими стандартом, не виявлено.

Сторінка 4



Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП чітко відповідають стратегічній місії ЗВО – готувати професійну еліту та формувати експертну екосистему
для сталого регіонального розвитку. Для її досягення у ЗВО сформовано належний корпоративний дух. Позитивною
практикою є налагодження тісної співпраці з територіальними громадами регіону, до якої залучені як викладачі
ЗВО, так і здобувачі вищої освіти. У ЗВО простежується намагання інституціоналізувати таку співпрацю, наприклад
через діяльність Центру розвитку громад "Smart Community”.

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

Процес збору пропозицій щодо покращення ОП, їхнє обговорення та внесення необхідних змін ще не набули
системного характеру. Рекомендовано посилити співпрацю з усіма стейкголдерами щодо удосконалення ОП,
зокрема завершити створення Ради стейкхолдерів у ЗВО і організувати її послідовну взаємовигідну роботу. Для
підтримки власної конкурентоздатності у системі вищої освіти з публічного управління та адміністрування слід і
надалі проводити вивчення аналогічних програм вітчизняних і зарубіжних ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має високий рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.3, 1.4 та дещо нижчий
рівень узгодженості за підкритерієм 1.2. Цілі ОП є чітко сформульованими, визначаються з урахуванням інтересів
зацікавлених сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Загалом
ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти.

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).

Обсяг ОП у кредитах ЄКТС становить 240 кредитів, що відповідає нормам, викладених у Законі України «Про вищу
освіту» No 1556-VII від 9 серпня 2019 р., а також стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління
та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Обсяг обов’язкових навчальних дисциплін
складає 161 кредит (67%), вибіркових – 60 кредитів (25%), на проходження практичної підготовки відведено 14
кредитів, атестаційний екзамен – 1 кредит, підготовку та захист кваліфікаційної роботи – 4 кредити. Такий розподіл
відповідає чинним вимогам щодо обсягу, який відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти.

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

ОП є структурованою та збалансованою змістовно, а також у контексті загального часу навчання (за семестрами).
Обов’язкові навчальні дисципліни з циклу загальних включають 13 дисциплін, із циклу професійних – 18 дисциплін.
Вибіркові навчальні дисципліни теж розподілено за циклами загальної і професійної підготовки. Вони представлені
за блочним принципом (по 5 дисциплін: 4 визначені і одна дисципліна з каталого університету). Загалом до циклу
загальної підготовки належить 4 блоки вибіркових дисциплін, а до циклу професійної підготовки – 9 блоків. В
цілому освітні компоненти ОП забезпечують досягнення її цілей та програмних результатів навчання. При аналізі
матриці відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми встановлено,
кожен ПРН реалістично охоплений змістом програми. Утім розподіл окремих компонентів ОП у частині
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послідовності їхнього вивчення за семестрами варто переглянути. Це, передусім, стосується дисципліни "Місцеве
самоврядування в Україні та світі" (7 семестр), яка, на думку експертної групи, може бути представлена у 3-4
семестрах. Дискусійними залишаються певні зв'язки у структурно логічній схемі ОП, зокрема перехід від ОК24
”Публічні закупівлі" до ВК7 "Управління персоналом в органах публічної влади", "Лідерство в системі публічного
управління" тощо.

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

Усі освітні компоненти ОП мають зв'язок з визначеною спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»,
відповідають її предметній області. Об’єктом ОП є процес публічного управління та адміністрування на рівні
суспільства в цілому, регіонів, територіальних громад. Обов’язкові компоненти ОП розкривають теорії, сутність,
принципи, механізми, закономірності, класичні й інноваційні підходи до публічного управління та адміністрування,
що свідчить про відповідність теоретичному змісту предметної області. При розробленні вибіркових компонентів
ОП приділено належну увагу методам і технологіям, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування
на практиці. При цьому враховано регіональний контекст для наближення змісту навчання до потреб стейкхолдерів,
у т.ч. вимог до рівня професійної компетентності здобувача.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в ЗВО передбачає індивідуальний вибір
навчальних дисциплін у достатньому обсязі, що регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3tKGeuV); Положенням про вибіркові начальні дисципліни освітньої програми
(https://bit.ly/3vf64YA). Вимогу чинного законодавства щодо вивчення здобувачам вищої освіти вибіркових
дисциплін в обсязі не менше 25% у межах ОП витримано. Вибіркова компонента ОП становить 60 кредитів.
Кафедрою, відповідальною за реалізацію ОП, сформовано каталог дисциплін вільного вибору, який розміщено на
веб-сторінці кафедри (https://bit.ly/2QNImDU). Вибір дисциплін розпочинається з другого курсу, а саме в третьому
семестрі на четвертий за таким алгоритмом: 1) викладачами презентується для здобувача наповненість навчальної
програми вибірковими компонентами; 2) здобувачами вищої освіти здійснюється вибір дисциплін з переліку, це
формалізується написанням заяв на ім’я декана факультету права, публічного управління та національної безпеки;
3) заява кожного здобувача обговорюється кафедрою для визначення можливості комплектування груп здобувачів у
відповідності до обраних навчальних дисциплін; 4) деканом затверджується перелік вибіркових дисциплін та
формуються академічні групи. За результатами фокус-груп з НПП, здобувачами вищої освіти підтверджено, що ця
процедура впроваджується на практиці. Вибрані здобувачами дисципліни включаються до індивідуального
навчального плану. Існуюча система вибору не позбавлена проблеми малокомплектності груп, за якою меншість
фактично змушена погоджуватися з вибором більшості. Також окремі дисципліни, що пропонуються на вибір,
частково дублюють одна одну (ВК4, ВК13).

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

ОП передбачає проходження здобувачами вищої освіти шести навчальних практик: 1) Економічна теорія; 2)
Мікроекономіка; 3) Інноваційні технології в публічному управлінні; 4) Макроекономіка; 5) Публічне
адміністрування; 6) Державна регіональна політика (загальний обсяг – 6 кредитів ЄКТС). Навчальні практики у ЗВО
проходять у формі тренінгових занять. Слід зазначити, що три навчальні практики з шести стосуються тематик
економічного спрямування, а не публічно-управлінського, що є певним недоліком ОП. Важливою компонентою ОП
є виробнича та переддипломна практики, на які в навчальному плані відведено по 4 кредити ЄКТС. ЗВО організовує
їх на основі договорів із регіональними суб'єктами господарювання з сформованої бази практик
(https://bit.ly/3xiUmOn), яка постійно оновлюється у процесі співпраці з роботодавцями (Міжрегіональне
управління Національного агентства України з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та
Хмельницькій областях; територіальні громади та районні ради Житомирської області тощо). За результатами
анкетування здобувачів вищої освіти в 2020 р. (https://bit.ly/3v8oiuE) більшість з них відповіли, що в навчальному
плані передбачено достатню практичну підготовку для подальшої професійної діяльності. Здобувачі вищої освіти
визначили достатній рівень співвідношення теоретичної і практичної частини ОП (87 %), використання
викладачами сучасних педагогічних методів (майстер-класів, навчальних дискусій, мозкового штурму, тренінгів,
ділових ігор тощо) (84 %) та спрямованість дисциплін на майбутню професію (75 %). Дану інформацію було
підтверджено під час проведення фокус-груп з НПП, здобувачами вищої освіти.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, зокрема безпосередньо протягом
навчального процесу, проходження виробничої і переддипломної практики, участі у тренінгах, круглих столах,
конференціях, роботі наукових гуртків. Слід виокремити серед компонентів ОП такі обов’язкові та за вибором
навчальні дисципліни, що дозволяють у значній мірі розвивати soft skills: психологія управління, філософія,
політологія, іноземна мова за професійним спрямуванням, лідерство у системі публічного управління, етика
державного службовця, PR-технології у публічному управлінні тощо. Розвиток програми в напрямі посилення
м’яких навичок відбувається на основі застосування інтерактивних форм і методів навчання. Цьому сприяє
підвищення кваліфікації викладачів та їхня участь у міжнародних проєктах. Здобувачі вищої освіти мають змогу
удосконалити соціальні навички шляхом участі в заходах, у т.ч. організованих ЗВО на базі територіальних громад, а
також у роботі органів студентського самоврядування (про це було зазначено під час зустрічей із НПП, здобувачами
вищої освіти та керівництвом студентського самоврядування).

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

Професійний стандарт за цією спеціальністю відсутній. У процесі підготовки ОП враховані вимоги Стандарту вищої
освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. No 1172.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг ОП становить 240 кредитів ЄКТС, що відповідає 7200 год. В ОП 14 кредитів ЄКТС передбачено для
практичної підготовки, з яких 6 кредитів – це навчальні практики в межах університету, 8 кредитів – виробнича та
переддипломна практика. Обсяги аудиторної та самостійної роботи знаходяться у співвідношенні, яке відповідає
ролі, меті та змістовному наповненню кожної навчальної дисципліни, але обсяг самостійної роботи витримується в
межах від третини до двох третин загального обсягу навчального навантаження. Анкетне опитування, проведене у
ЗВО в 2020 р., засвідчило, що навантаження на здобувача вищої освіти (кількість дисциплін на семестр, кількість
годин аудиторної та самостійної роботи на тиждень) не є надмірним, задоволеність на рівні 73%
(https://bit.ly/3v8oiuE). Ця інформація збігається із твердженнями здобувачів освіти, висловленими в ході співбесід.
Для покращення організації самостійної роботи викладачами розроблено методичні рекомендації, проводяться
індивідуальні консультації через різні засоби комунікації.

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.

ОП на передбачає навчання здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти. Проте в ЗВО затверджене
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання (https://bit.ly/3sLiXrx), а також існує
практика реалізації пілотного проєкту з дуальної освіти. Питання запровадження підготовки здобувачів вищої
освіти за цією формою освіти на ОП опрацьовується зацікавленими сторонами, про що було зазначено в ході
зустрічей.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП має чітку структуру, освітні компоненти становлять логічну взаємопов’язану систему, в сукупності дозволяють
досягти встановлених цілей і програмних результатів навчання. Практична підготовка здобувачів вищої освіти
спрямована на здобуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності та здійснюється на
основі укладання договорів про проходження практики з установами, організаціями публічної сфери регіону. При
цьому бази практик систематично оновлюються, налагоджується все тісніша співпраця з територіальними
громадами. Регламентована процедура вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти. Наявність у
достатньому обсязі навчальних дисциплін, які формують соціальні навички, та наукового гуртка.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.
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Важливі компоненти ОП, спрямовані на вивчення публічного управління розвитком територіальних громад,
відносяться до вибіркових освітніх компонентів, а не обов’язкових. У напрямі вдосконалення ОП слід переглянути
окремі вибіркові освітні компоненти на можливість їхнього включення до обов'язкових освітніх компонентів.
Перелік вибіркових навчальних дисциплін може бути розширений за рахунок інших ОП, також доцільно
запровадити загальний пул вибіркових дисциплін. Разом з тим, потребують осучаснення теми курсових і
кваліфікаційних робіт, зокрема частину з них доцільно представити на прикладі територіальних громад.
Враховуючи важливість формування практичних навичок, доцільним є запровадження підготовки здобувачів вищої
освіти за дуальною формою освіти.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має значний рівень узгодженості за цим критерієм. Структура ОП обумовлена орієнтацією на потреби у сфері
публічного управління та адміністрування. Освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну
взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів
навчання. Механізм вибірковості дисциплін практично реалізується. ОП передбачає набуття здобувачами вищої
освіти соціальних навичок. Зазначені недоліки і слабкі сторони ОП є несуттєвими.

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.

Інформація щодо особливостей вступу на ОП оприлюднена на офіційному вебсайті ЗВО у розділі "Вступнику"
(https://bit.ly/3xlKP9r). Правила прийому є чіткими й зрозумілими, дискримінаційних положень для потенційних
вступників не виявлено. В результаті проведеної зустрічі із здобувачами вищої освіти було з’ясовано, що вони без
труднощів знайшли та ознайомилися з інформацією щодо вступу на ОП.

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

Правила прийому розроблені приймальною комісією ЗВО відповідно до Умов прийому щодо закладів вищої освіти
України у 2021 р., затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 р. Для вступу на основі
повної загальної середньої освіти враховано особливості конкурсного відбору на спеціальність «Публічне
управління та адміністрування» щодо мінімального конкурсного балу, який становить 140 балів. Вступ для здобуття
ступеня вищої освіти бакалавра за ОП здійснюється на основі повної загальної середньої освіти та результатів
зовнішнього незалежного оцінювання з таких предеметів: "Українська мова і література", "Математика", а також на
вибір вступника: "Історія України", "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика" або "Хімія". Конкурсний відбір
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітнього кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з
таких предметів: "Українська мова і література" та "Математика" (додатки 4 та 4а до Правил прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2021 р., https://bit.ly/3dUPlni).

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.

Порядок зарахування та визнання результатів навчання, отриманих у інших ЗВО здобувачами вищої освіти
регламентується Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЗВО (https://bit.ly/32QUzKA).
Процедура визнання результатів навчання, що отримані в інших закладах ЗВО передбачає звернення здобувача
вищої освіти до ректора ЗВО із відповідною заявою. До заяви додається академічна довідка встановленого зразка,
або інший документ, що підтверджує результати навчання. Для визнання результатів навчання на підставі заяви
створюється предметна комісія, до якої залучають декана факультету, гаранта ОП, на якій навчається здобувач,
науково-педагогічні працівники, що викладають зазначену дисципліну. Комісія визначає метод оцінювання та
проводить саме оцінювання. За його підсумками предметна комісія формує протокол, в якому міститься висновок
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для деканату про зарахування/не зарахування відповідної дисципліни та інформує здобувача про результати. За час
провадження освітньої діяльності за ОП такої практики не було, адже здобувачі вищої освіти не брали участі в
програмах академічної мобільності. Втім під час проведення зустрічі із здобувачами вищої освіти було з'ясовано, що
правила визнання результатів навчання, отриманих під час академічної мобільності, для них є зрозумілими.

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 ЗВО розроблено та затверджено Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті (https://bit.ly/3vp09Qv). Визнання результатів навчання у неформальній освіті
розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП. ЗВО може визнати такі результати в обсязі не більше 10%
від загального обсягу по ОП. У Положенні описана чітка процедура визнання результатів навчання отриманих у
неформальній освіті, втім за час провадження освітньої діяльності за ОП відсутня практика її застосування.
Науково-педагогічні працівники ЗВО та здобувачі вищої освіти є обізнаними про порядок визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, що було з'ясовано в ході зустрічей з ними.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до ПНУ та інша інформація щодо вступу на ОП оприлюднені на офіційному вебсайті ЗВО.
Правила є чіткими та зрозумілими, відповідають законодавчим вимогам та особливостям вступу на ОП, не містять
дискримінаційних положень. Розроблено та введено в дію: Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті; Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ЗВО.

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

Незважаючи на наявність нормативно-правового забезпечення щодо визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, а також здобутих у неформальній освіті, розроблені положення досі не знайшли свого застосування на
практиці. Доцільно посилити діяльність у напрямі розвитку неформальної освіти та академічної мобільності
здобувачів вищої освіти за ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому до Поліського національного університету є чіткими, зрозумілими, на містять дискримінаційних
положень, враховують особливості самої ОП. Уся необхідна інформація для потенційних вступників оприлюднена
на офіційному вебсайті ЗВО. Нормативно-правове забезпечення щодо визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, а також здобутих у неформальній освіті є досить розробленим. Науково-педагогічний персонал та
здобувачі вищої освіти є достатньо обізнаними щодо його положень.

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.

Згідно з статутом Поліського національного університету освітній процес здійснюється за такими формами
навчання, як навчальні заняття, практична підготовка, самостійна робота та контрольні заходи. Навчання
здійснюється за денною, заочною, дистанційною та дуальною формами навчання. Проте під час акредитаційної
експертизи було встановлено, що здобувачі за даною освітньою програмою не мають можливості навчатися за
дуальною формою навчання. Згідно з результатами зустрічі з НПП було встановлено, що протягом дистанційного
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навчання викладачі використовують такі інструменти, як платформа Moodle, Zoom та месенджери.
Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізується через залученість їх до процесу удосконалення
освітньої програми можливість обрання здобувачами дисциплін вільного вибору. Також можливість викладачам
обирати способи подачі матеріалу виходячи з власного досвіду сприяє задоволенню потреб студентів. Під час
зустрічей зі здобувачами було підтверджено залученість їх до процесу удосконалення ОП, на прикладі внесення
пропозиції вивчення англійської мови протягом чотирьох років навчання. Принципи академічної свободи
досягаються завдяки можливості викладачами формувати зміст освітніх компонент, вносити зміни в робочі
програми, обирати методи навчання і викладання. З боку здобувачів, академічна свобода забезпечується
можливістю обирати теми наукових досліджень, курсових проектів, випускних кваліфікаційних робіт та бази для
проходження практики.

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).

Протягом експертизи було встановлено, що уся необхідна інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонент у формі силабусів розміщена на офіційному
веб-сайті закладу вищої освіти. Зокрема на сторінці Публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya) знаходяться Статут ЗВО та усі положення повязані з освітньою діяльністю. Також на сторінці
кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-etiv) знаходиться опис ОП та силабуси. Під час зустрічі зі
здобувачами було підтверджено, що деталізовану та додаткову інформацію щодо окремих освітніх компонент
викладачі надають на першому занятті з кожної дисципліни.

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

Виходячи з результатів експертизи можна стверджувати, що методи навчання, засновані на дослідженнях
імплементуються в освітній процес шляхом залучення здобувачів до виконання ініціативної науково-дослідної
роботи кафедри та а індивідуальних дослідницьких завдань у межах кожної освітньої компоненти. Активну наукову
діяльність здобувачів підтверджено сертифікатами про участь у Міжфакультетській студентській науково-
практичній конференції “Студентські наукові читання - 2021”, подяками за участь в 1 турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт та інших наукових конференціях
(https://drive.google.com/file/d/1OWtY4ltxlWeGV3YgcKw3RkOZ21PNCu85/view). Під час зустрічі зі здобувачами було
підтверджено зацікавленість в науковій діяльності, а також встановлено активну участь здобувачів у різних
тренінгах, зокрема на платформі Prometeus (https://drive.google.com/file/d/1JG0hyhjFchIu1QNxOIh-
7Zqj7clu8eSc/view?usp=drivesdk).

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

Згідно з Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Житомирському
національному агроекологічному університеті (https://cutt.ly/UbiQSpL), робочі програми навчальних дисциплін
мають щорічно оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і,
зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів побажань та зауважень. Оновленню змісту
навчальних дисциплін відповідно до сучасних практик сприяє участь науково-педагогічних працівників у
міжнародних стажуваннях (як Кравець І. в Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego, Польща та публікація у
Scopus: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3631765). Також для забезпечення якості підготовки
здобувачів, науково-педагогічними працівниками на давній ОП видаються навчальні посібники та монографії.

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

Згідно з статутом ЗВО (https://cutt.ly/5biIHGT) основними напрямами міжнародного співробітництва Університету є
участь у програмах міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними
працівниками; проведення спільних наукових досліджень; організація міжнародних конференцій, симпозіумів та
інших заходів. Також задля формування системи ефективного використання освітнього потенціалу Університету та
формування позитивного міжнародного іміджу, в ЗВО прийнято Стратегію інтернаціоналізації Житомирського
національного агроекологічного університету на 2019-2029 роки (https://cutt.ly/Jf1oN5L). Під час проведення
зустрічі зі здобувачами та зустрічі з НПП та додатково сертифікатами
(https://drive.google.com/file/d/1JG0hyhjFchIu1QNxOIh-7Zqj7clu8eSc/view?usp=drivesdk) було підтверджено участь
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здобувачів та науково-педагогічних працівників у різних міжнародних проектах, як «Формування компетенцій
володіння антикорупційними інструментами у активної молоді» під егідою Антикорупційної ініціативи
Європейського Союзу в Україні («EUACI») за підтримки ЄС Міністерства закордонних справ Данії; проєкт
академічного співробітництва з Мережею молодіжних академічних інкубаторів YEP; Jean Monnet Open Course of
European Integration: Economic Development та інших. До міжнародних студентських обмінів здобувачі за даною ОП
не залучались.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачі вищої освіти в повному обсязі забезпеченні інформацією про цілі, зміст та програмні результати
навчання, порядок та критерії оцінювання в межах освітніх компонентів. Інформація, що надається здобувачам, є
актуальною та відповідає дійсності. Забезпечується поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП.
Здобувачі та науково-педагогічні працівники беруть активну участь у наукових конференціях, тренінгах,
стажуваннях та міжнародних проектах.

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

Практики участі здобувачів вищої освіти за даною ОП у міжнародних програмах академічної мобільності відсутні.
Для налагодження співпраці та обміну досвідом з іншими ЗВО, зокрема закордонними, та різностороннього
розвитку здобувачів рекомендовано активізувати роботу у напрямі залучення здобувачів до програм міжнародного
стажування та академічної мобільності. Здобувачі за даною освітньою програмою не мають можливості навчатися за
дуальною формою навчання. Рекомендовано запровадити можливість поєднання здобувачами навчання та роботи
за спеціальністю.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма загалом відповідає критерію 4. Форми та методи навчання і викладання, які використовуються в
ЗВО (самостійна робота студента, практична підготовка та контрольні заходи) та студентоцентрований підхід, який
реалізується в освітньому процесі через можливість обрання здобувачами дисциплін вільного вибору, сприяють
досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання. Забезпечується поєднання
навчання і досліджень під час реалізації ОП, інтернаціоналізація діяльності ЗВО. Зазначені слабкі сторони є
незначними та можуть бути виправлені за короткий термін.

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.

Інформація про контрольні заходи, їх форми та опис розташовані на офіційному веб-сайті ЗВО в Положенні про
організацію освітнього процесу та в силабусах (https://cutt.ly/Ibi4NeG). Згідно з Положенням про організацію
освітнього процесу у ЖНАЕУ, контрольні заходи включають вхідний, поточний, модульний (рубіжний),
підсумковий та відстрочений контроль. Прозорість контрольних заходів досягається завдяки публічному
висвітленні інформації про них та про критерії оцінювання я у формі таблиць розподілу балів відповідно до форм
контролю з максимальними і мінімальними балами з урахуванням ступеня значимості та трудоємності дисципліни.
Зрозумілість контрольних заходів забезпечується деталізацією видів об’єктів контролю та контрольних завдань;
підходів до оцінювання результатів поточної роботи; розподілу балів за окремими темами, розділами і семестровим
підсумком. Під час зустрічі зі здобувачами було з’ясовано, що детальну інформацію про порядок та критерії
оцінювання, особливості дисциплін, студентам повідомляють викладачі на першому занятті, та розміщують на
платформі Moodle. Також встановлено, що для вдосконалення освітнього процесу в ЗВО проводиться анкетування
здобувачів та зустрічі із керівництвом. Результати яких опрацьовуються на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів
та Вченої ради університету.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти визначає форми атестації здобувачів у вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи та
атестаційного екзамену. У кваліфікаційній роботі має бути досліджено проблему у сфері публічного управління та
адміністрування із застосуванням теорії та наукових методів управління. У кваліфікаційній роботі не має бути
академічного плагіату, фальсифікації та списування. Згідно до Положення про академічну доброчесність,
(https://cutt.ly/gbp3tVb), запобігання та виявлення плагіату здобувачі обов’язково проходять процедуру перевірки
кваліфікаційної роботи на відсутність ознак академічного плагіату за участю членів фахової експертної комісії
кафедри за допомогою онлайн-сервісів Unicheck.

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.

Процедури проведення контрольних заходів встановлені в Положенні про організацію освітнього процесу
(http://surl.li/ocmp), Положенні про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
(http://surl.li/ocvg), Положенні про кваліфікаційні роботи (http://surl.li/ocuz), Положенні оскарження результатів
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20оскарж..PDF). Усі документи доступні для здобувачів
та викладачів на офіційному веб-сайті ЗВО. Процедури повторного проходження контрольних заходів та
оскарження результатів регламентуються Положенням оскарження результатів підсумкового контролю знань
здобувачів вищої освіти. Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної
дисципліни після проведення підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка
створюється деканом факультету. Результат складання заліків та екзаменів в комісії є остаточним. Для оскарження
результатів контрольних заходів, у разі подання заяви здобувачем, розпорядженням ректора створюється
апеляційна комісія. Після засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання відповідей
здобувача підписується всіма членами комісії. Під час зустрічей зі здобувачами було підтверджено достатню
обізнаність студентів з процедурами повторного проходження та оскарження результатів контрольних заходів.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені в Положенні про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://cutt.ly/gbp3tVb), Положенні про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/Bbp3HRY). У них визначено порядок запобігання та виявлення
плагіату, основні засади використання сервісу перевірки робіт на плагіат та відповідальність за плагіат. Як
інструменти протидії порушенням академічної доброчесності у ЗВО використовуються офіційні програмні продукти
«Unicheck» та «StrikePlagiarism». Здійснюється перевірка на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах:
навчальних, науково-методичних праць, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових
журналів або оргкомітетів заходів наукового, науково-практичного та науково-методичного спрямування та інших
робіт. Згідно з Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ процедура
перевірки на плагіат відбувається наступним чином: здобувачем, або НПП подається заява про перевірку роботи;
формується звіт про результати перевірки, який відображає відсоток схожості тексту з джерелами в Інтернеті, цитат
та вилучень джерел, а також модифікації тексту. Фахова експертна комісія випускової кафедри приймає остаточне
рішення про можливість публікації наукових праць або допуску кваліфікаційних робіт до захисту. У разі негативного
висновку он-лайн сервісу “Unicheck” робота повертається на доопрацювання. Реакція ЗВО на порушення
академічної доброчесності регламентується Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення
плагіату та Порядком перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність
академічного плагіату. і. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти та НПП можуть бути
притягнені до такої відповідальності: відмова у прийнятті матеріалів до розгляду або повернення матеріалів на
доопрацювання; заборона автору включати такі твори у перелік своїх наукових, навчально-методичних та
навчальних робіт; відмова у допуску роботи до захисту або опублікування; накладено дисциплінарне стягнення, або
притягнення до академічної відповідальності; позбавлення академічної стипендії або пільг з оплати навчання;
відрахування із закладу освіти. Під час проведення експертизи, зустрічі зі здобувачами та науково-педагогічними
працівниками було з’ясовано, що студенти ознайомлені з основними моментами вищезазначених нормативних
документів. Також на час проведення експертизи не виявлено практичних випадків порушення академічної
доброчесності, що дає підстави стверджувати, що у ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності. ЗВО популяризує академічну доброчесність.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими; сприяють
досягненню заявлених в ОП цілей та програмних результатів навчання, питання запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, оскарження результатів контрольних заходів регламентовано. Визначено чіткі та зрозумілі:
політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма
учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої програми

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

Значних слабких сторін за даним критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО розроблено та впроваджено нормативну базу, що врегульовує проведення контрольних заходів, оцінювання
здобувачів вищої освіти, врегулювання конфліктних ситуацій та забезпечення академічної доброчесності. Усі
документи знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-сайті ЗВО. Здобувачі та науково-педагогічні
працівники ознайомлені з встановленими нормами та реалізують їх на практиці. Критерій 5 за всіма підкритеріями
забезпечено на відповідному рівні.

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 кадрового складу у цілому засвідчив високий рівень науково-педагогічних працівників: весь склад має
науковий ступінь та вчене звання, у відповідності до курсу, який він забезпечує. Аналіз фахових публікацій НПП,
методичної літератури, розробленої кафедрою, інтерв’ю з НПП та здобувачами, аналіз професійного профілю НПП
показали високий рівень професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній
процес за даною ОП. Це підтверджують наявні дипломи про вищу освіту, дипломи про наукові ступені, а також
атестати про вчене звання, інформація про інші види активності НПП. Слід зазначити, що у ході зустрічі із
здобувачами, було дуже позитивно оцінено НПП ОП «Публічне управління та адміністрування».

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

Проведені зустрічі із НПП, адміністрацією ЗВО, керівником відділу кадрів, аналіз відомостей самооцінювання і
змісту офіційного сайту ЗВО дозволило встановити, що конкурсний добір викладачів регламентується «Порядком
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів
(https://bit.ly/2QFmdI4) та Положення «Про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів» (https://bit.ly/2PB22KU). Процедура є прозорою та
зрозумілою. Конкурсний добір передбачає ряд етапів: 1) Видання наказу про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних посад, створення та затвердження складу конкурсної комісії; 2) Публікація оголошення про проведення
конкурсного відбору; 3) Прийом документів претендентів; 4) Перевірка комплектності поданих документів
претендентом на заміщення вакантної посади начальником відділу кадрів та ученим секретарем; 5) Попередній
розгляд документів конкурсною комісією університету; 6) Попереднє обговорення професійного рівня кандидатур
претендентів на заміщення вакантних посад: − професора, доцента, старшого викладача, асистента – на засіданні
трудового колективу відповідної кафедри; − завідувача кафедри – на зборах трудового колективу факультету
включно з виборними представниками з числа здобувачів вищої освіти факультету та на зборах трудового колективу
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відповідної кафедри; 7) Обрання за конкурсом шляхом таємного голосування вченою радою університету на посади:
завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, асистента, директора бібліотеки, завідувача
аспірантури та докторантури; 8) Укладання контракту та видання наказу ректора про призначення (переведення) на
посаду. Згідно Положення, з асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором та директором бібліотеки,
завідувачем аспірантури та докторантури укладається контракт строком від одного до п’яти років. В ході зустрічей
НПП підтвердили прозорість процедури, а доцент кафедри Кравець І.В. на власному прикладі розповіла про
процедуру конкурсного відбору. Начальник відділу кадрів, Бєльченко С.В. надала інформацію щодо оприлюднення
всіх нормативних положень, що регулюють процедуру конкурсного добору.

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

У ході проведених зустрічей з НПП та роботодавцями встановлено, що випусковою кафедрою за ОП «Публічне
управління та адміністрування» враховується думка роботодавців під час реалізації освітнього процесу. Кафедра
активно залучає до співпраці роботодавців (періодичний перегляд ОП, обговорення на засіданнях кафедри
результатів анкетування здобувачів), які діляться практичним досвідом управління публічного управління у
сучасних умовах та вносять пропозиції щодо покращення якості провадження освітнього процесу. Найбільш
активно проводиться співпраця з представниками: Міжрегіонального управління Національного агентства України
з питань державної служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях; Житомирської обласної
державної адміністрації; Глибочицької об’єднаної територіальної громади; Станишівської сільської ради;
Корольовського районного суду м. Житомира; Управління забезпечення примусового виконання рішень у
Житомирській області Центрально - Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Хмельницький
(на зустрічі була випускниця кафедри Пасічник В.В.). Роботодавці запрошуються на конференції, круглі столи,
робочі зустрічі. В ході онлайн-спілкування всі зазначені у відомостях самооцінювання форми співробітництва були
підтверджені роботодавцями.

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

В процесі інтерв'ювання, проведеного серед НПП, здобувачів, роботодавців виявлено той факт, що на момент
роботи експертної групи відбувається залучення роботодавців шляхом проведення онлайн-семінарів та ін. На
офіційній сторінці випускової кафедри відображаються всі заходи, спрямовані на комунікацію здобувачів та
представників виконавчих органів влади та практиками. Під час зустрічей роботодавці та НПП випускової кафедри
підтвердили свою готовність у подальшому розширювати форми такої співпраці, у тому числі й шляхом залучення
керівників і провідних фахівців органів державної влади, місцевого самоврядування тощо до проведення
аудиторних занять.

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

У ЗВО відповідально ставляться до професійного розвитку викладачів дотримуючись принципів академічної
свободи та мобільності. Процес підвищення кваліфікації та проходження стажування здійснюється відповідно до
Положення про підвищення кваліфікації і стажування НПП (https://bit.ly/3xBe2gm). Усі викладачі програми мають
свідоцтва про підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років, що передбачено відповідними нормативами
про періодичність підвищення кваліфікації Викладачі ОП проходили міжнародне стажування: Jan-U. Sandal
Institute, Норвегія, 2019 (Довженко В., Іванюк О., Литвинчук І., Пугачова Н., Якобчук В.,.); Інститут Міжнародної
Академічної і Наукової Співпраці, Польща, 2018 (Кравець І.); «Програма ім. Л.Кіркланда», Польща, 2020
(Золотницька Ю.).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічі із НПП ОП встановлено, що ЗВО приділяє значну увагу стимулюванню розвитку викладацької
майстерності. Система стимулювання викладацької майстерності базується на Положенні про нагороди і почесні
звання (https://bit.ly/3gPd0r9). Згідно наказу про виплати премій науково-педагогічним працівникам №17 від
27.02.2020р. (https://bit.ly/3gNBRfh) встановлено виплати премій: науковим керівникам: переможців ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; переможців ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у такому розмірі: - за І місце – 12600 грн.; - за ІІ місце – 11350 грн.; - за
ІІІ місце – 10100 грн; за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих
фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of science, які не є перекладами з інших мов, у
розмірі 10100 грн. за одну працю на всіх авторів; за присудження наукового ступеня доктора наук у розмірі 18900
грн, доктора філософії (кандидата наук) у розмірі 10100 грн. Ці відомості були підтверджені ректором університету,
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головним бухгалтером. Відео-конференція із викладачами підтверджує дієвість та ефективність даних положень.
НПП отримують грошові премії, матеріальні та моральні заохочення.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Система конкурсного добору НПП є чіткою, прозорою та зрозумілою. Кадровий склад ОП має необхідний рівень
відповідності ОК, які вони забезпечують. Побудована ефективна система матеріального та морального
стимулювання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. У рамках освітньої програми активно
залучаються професіонали-практики.

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

ЕГ рекомендує розширити напрями стажування викладачів ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ у ході аналізу відомостей самооцінювання та проведених зустрічей із НПП та роботодавцями відмічає якісний
кадровий склад викладачів задіяних на ОП. В університеті впроваджена ефективна система матеріального та
морального заохочення НПП та ЗВО. Прозора та зрозуміла система відбору викладачів. Виявлені недоліки не є
суттєвими та не впливають на загальне позитивне враження.

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.

Матеріально-технічна база університету є достатньою для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової
роботи та соціально-побутових потреб професорсько-викладацького складу і студентів. В ході он-лайн зустрічі
експертам продемонстровано наживо: аудиторний фонд факультету права, публічного управління та національної
безпеки, кафедра, викладацькі, Центр розвитку громад (ауд. 316), комп’ютерні класи, Інформаційний центр ЄС,
Навчально-науковий центр екології та охорони навколишнього середовища, Юридична клініка, зони відпочинку.
Здобувачам надається безкоштовний доступ до програми Moodle. Усі стаціонарні комп’ютери мають ЗВО мають
безкоштовне підключення до мережі ресурсів. На території ЗВО діє безкоштовний Wi-fi. Бібліотека ЗВО, в структурі
якої працює 2 абонементи та 4 читальні зали на 260 робочих місць, забезпечує інформаційну базу для досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів, використовуючи фонди періодичних видань, навчальної та
наукової літератури. До послуг бібліотека входять: розподілений електронний каталог, електронний архів,
електронна бібліотека, повнотекстові бази даних країн світу, віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря», чат
«Допомога онлайн», електронну доставку документів, безкоштовний Інтернет тощо.

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.

Всі студенти та викладачі мають безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів та інфраструктури, що є
необхідними для організації навчання. Студенти отримують інформацію із різних інформаційних джерел:
електронні ресурси бібліотеки, сайт кафедри, електронна система Moodle. У здобувачів та студентів є можливість
безоплатно користуватися комп'ютерною технікою, навчально-методичною літературою. Перевірка робіт на плагіат
здійснюється Бібліотекою Поліського національного університету сервісами: Unicheck Unicheck та Strike Plagiarism,
про що надається звіт, що містить: відсоток оригінальності тексту, відсоток імовірного плагіату, список джерел
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текстових співпадінь та результати перевірки самої роботи з позначенням збігів / ідентичності / схожості тексту. На
сайті бібліотеки є вкладка: «Науковцям», яка містить поради для написання наукових робіт, сервіс з підбору
журналів для публікації та ін.

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

У ЗВО передбачено безпечні умови навчання, праці та побуту здобувачів вищої освіти, дотримання здорового
способу життя. Стан приміщень відповідає санітарним нормам та вимогам охорони праці. В навчальному корпусі
факультету функціонує їдальня, кав’ярня, а також передбачено «зону відпочинку» для студентів. Іногороднім
студентам надається проживання у гуртожитку. Корпуси та гуртожиток обладнані пандусами. Безпечність з позиції
забезпечення психологічного здоров’я забезпечується наявністю на факультеті Психологічного хабу «Safe Space»,
який пропонує конфіденційні консультації практичного психолога. В межах університету також діє психологічний
центр «In Vivo». Представники студентського самоврядування, НПП запевнили, що при першій зустрічі із
студентами інформують здобувачів про наявність такої служби та можливі шляхи комунікації та координації.

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

В освітньому процесі навчання та комунікація із студентами відбувається через викладача або куратора академічної
групи. Поширення інформації для студентів з інших освітніх питань здійснюється з використанням платформи
Moodle, на сайті ЗВО. Актуальна інформація щодо освітньої, міжнародної, наукової діяльності, важливі події із
життя університету, анонси подій та заходів висвітлюються на сайті ЗВО. Освітня і організаційна підтримка
здобувачів в університеті здійснюється через вільний доступ до Положення про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/Lf1uH8a), що виступає основою освітнього процесу в університеті. Навчально-методичне
забезпечення відбувається за допомогою навчально -наукового центру організації освітнього процесу, навчально -
науковому центрі забезпечення якості освіти, кафедри, гаранта ОП, групи забезпечення та НПП. Відповідні
навчально-методичні матеріали знаходяться на сайті кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-
about-etiv) та у системі дистанційного навчання Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). ЕГ у ході зустрічей
пересвідчилась у наявній інформаційній підтримці у вигляді вільного доступу до інформації на сайті ЗВО та
зрозумілості її місцезнаходження (http://znau.edu.ua/). Зокрема, більш детальна інформація стосовно життя
факультету та кафедри оприлюднюється на сторінці в мережі Facebook (https://www.facebook.com/fppunb.pnu.ua). У
ЗВО запроваджені сервіси, які були продемонстровані у ході експертизи: електронний розклад
((http://rozklad.znau.edu.ua), електронно-бібліотечна система (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), Інституційний
репозитарій (http://ir.znau.edu.ua/), система підтримки дистанційного навчання (http://moodle.znau.edu.ua ).
Соціальна підтримка реалізується через наявні гуртожитки, кафе, їдальні, буфети, у відповідному стані яких ЕГ
пересвідчилась під час огляду матеріально-технічної бази.

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

Під час огляду матеріально-технічної бази ЕГ переконалася, що у приміщенні корпусів університету встановлені
пандуси, ліфти. Ширина коридорів, дверей та ліфту є відповідними для пересування на візку, пороги при вході були
демонтовані. В університеті діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення (від 26.11.2019 р прот. №4), згідно якого послуги супроводу надаються у робочі часи на безоплатній
основі, за необхідності необхідний обсяг допомоги можна погодити заздалегідь за телефоном 22-44-77, або
електронною поштою znau_dilivod@i.ua. Налагоджена сьогодні практика дистанційної освіти, використання
електронних сервісів, зокрема платформи Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), електронно-бібліотечної системи
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), платформи Zoom допомагають здобувачам з особливими потребами повністю
реалізовувати право на освіту. На сьогодні здобувачі з особливими потребами на даній ОП не навчаються.

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.

В університеті діє низка нормативних актів щодо вирішення конфліктних ситуацій: Положення про порядок
запобігання конфлікту інтересів Поліського університету (https://bit.ly/3xyuoGM), Положення про уповноважену
особу з питань запобігання та виявлення корупції Поліського національного університету (https://bit.ly/2Qz0EsO). В
ході зустрічей з НПП, здобувачами, представниками студентського самоврядування було з’ясовано, що всі
стейкхолдери розуміються на процедурі вирішення конфліктних ситуацій, запобіганню булінгу (таких випадків не

Сторінка 16



виявлено). В університеті діє «Скринька довіри» в навчальних корпусах, опікуються зверненнями до скриньки
студентське самоврядування та профспілкова студентська організація. .

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Реалізація ОП відбувається з достатніми матеріально-технічними ресурсами. Безоплатний доступ до інфраструктури
та інформаційних ресурсів університету. У закладі створено всі умови для безпечного перебігу освітнього процесу.
Підтримка здобувачів вищої освіти від деканату, органів студентського самоврядування. В основу створення
освітнього середовища закладено принцип студентоцентрованого підходу, коли саме здобувачі мають можливість
висловлювати свої побажання, які будуть реалізовані.

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

Суттєвих недоліків не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітнє середовище та матеріальні ресурси відповідають побажанням здобувачів, викладачів та сприяє розвитку
студентів. ЗВО створює зразкове інклюзивне освітнє середовище, сприяє доступності освіти.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У Поліському національному університеті процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичності
перегляду ОП регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в Житомирському національному
агроекологічному університеті» від 28.03.2019 р., наказ №55 (https://bit.ly/3u7bq8a) та «Положення про порядок
реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у Житомирському національному агроекологічному
університеті» від 27.02.2020р., протокол ВР №7 (https://bit.ly/2Sefp4H). Згідно Положення про порядок реалізації,
моніторингу та перегляду ОП передбачається перегляд ОП у формах оновлення або модернізації. ОП оновлюється
щорічно у частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних навчальних результатів. Підставою оновлення
ОП є: ініціатива стейкхолдерів ОП, результати оцінювання якості, об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового
характеру і/або інших ресурсних умов реалізації ОП. Модернізація ОП може стосуватися мети (місії), програмних
результатів. Модернізація може проводитись за ініціативи керівництва ЗВО/факультету в результаті висновків про її
якість в результаті самообстеження або аналізу динаміки набору здобувачів; ініціативи гаранта ОП або проектної
групи. До перегляду ОП залучаються стейкхолдери, які в ході зустрічі підтвердили свою комунікацію з кафедрою та
гарантом ОП. ЕГ надані витяги з протоколів засідання кафедри (https://bit.ly/3sQ2P89), відповідальної за
реалізацію ОП, які свідчать про обговорення пропозицій здобувачів вищої освіти та роботодавців, представників
академічної спільноти щодо удосконалення ОП. Наприклад, здобувачі внесли пропозицію щодо вивчення іноземної
мови протягом усього періоду навчання на бакалаврському рівні (у результаті для поглибленого вивчення іноземної
мови введено до ОП навчальну дисципліну "Іноземна мова за професійним спрямуванням", 5-8 семестри). За
пропозицією очільника однієї з територіальних громад області введено навчальну дисципліну "Бухгалтерських
облік і аудит в управлінні територіальними громадами".

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.
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Основною формою залучення ЗВО перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості є
анкетування, яке знаходиться на сторінці кафедри економіки та управління у відкритому доступі
(http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-etiv). Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти 1-4
курсів навчання встановлено, що їхнє анкетне опитування відбувається у письмовій та електронній формах. Звіт за
результатами анкетування розміщено на вебсторінці кафедри, відповідальної за реалізацію ОП
(https://bit.ly/3v8oiuE). Окрім цього з'ясовано, що адміністрація ЗВО та НПП дослухаються до представників
студентського самоврядування щодо удосконалення освітнього процесу. Анкетування враховує психологічні
аспекти, питання академічної доброчесності, ефективності роботи структурних підрозділів університету, до яких
може звертатися здобувач в ході освітнього процесу.

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

Роботодавці мають можливість детально вивчити проект ОП та надати рекомендації щодо її удосконалення. На сайті
кафедри роботодавці мають змогу пройти анкетування щодо задоволення рівнем професійної підготовки
випускників, оцінки якостей та навичок випускників ОП, надати побажання щодо компетентностей та результатів
навчання за ОП «Публічне управління та адміністрування». ЕГ було надано результати опитування стейкхолдерів
ОП щодо важливості запропонованих компетентностей, освітніх компонентів, програмних результатів тощо. Так,
з’ясовано, що важливою компонентою ОП є виробнича та переддипломна практики, на які в навчальному плані
відведено по 4 кредити ЄКТС. ЗВО організовує їх на основі договорів із регіональними суб'єктами господарювання з
сформованої бази практик (https://bit.ly/3xiUmOn), яка постійно оновлюється у процесі співпраці з роботодавцями.
За результатами анкетування здобувачів вищої освіти в 2020 р. (https://bit.ly/3v8oiuE) більшість з них відповіли, що
в навчальному плані передбачено достатню практичну підготовку для подальшої професійної діяльності.
Роботодавці в ході спілкування підтвердили, що задоволені співпрацею із ЗВО та кафедрою.

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

Кафедра підтримує зв’язки з випускниками за освітніми програмами. У спеціальній вкладці на сайті кафедри можна
заповнити анкету випускника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnhhpihe_i3FMXHOyGzTyov-
dOFi5vuh9GcG_7v7N84Z85Iw/viewform . Анкета містить низку питань щодо відповідності набутих результатів
навчання і компетентностей профілю ОП, використання викладачами сучасних педагогічних методів, сприяння
проходження виробничих практик підвищенню знань та практичних навичок, отримання соціальних навичок (soft
skills) в процесі навчання, надання пропозицій до введення додаткових ОК. Також кафедра підтримує зв’язок в
випускниками через сторінку у мережі Facebook.

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

Процедури забезпечення якості закладу вищої освіти регулюється в університеті «Положенням про навчально-
науковий центр забезпечення якості освіти» затвердженим Вченою радою 26.12.2019 р. (протокол №5):
https://bit.ly/3eERdzY. На даний відділ покладено виконання таких функцій: визначення процедур забезпечення
якості вищої освіти, здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП, координація забезпечення публічності
інформації про ОП, розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти,
участь у стратегічному управлінні. В процесі своєї діяльності центр взаємодіє з усіма структурними підрозділами
університету: координує підготовку документів на ліцензування та акредитацію ОП спільно з деканами,
завідувачами кафедр, гарантами ОП, здійснює моніторинг результати виконання планів підвищення кваліфікації
НПП разом із завідувачами кафедр, відділом міжнародного співробітництва і відділом кадрів, спільно із навчально-
науковим центром розробляє заходи з підвищення якості освіти та ОП, аналізує стан забезпечення необхідними
навчально-методичними ресурсами для організації освітнього процесу здобувачів спільно з навчально-науковим
центром та органами студентського самоврядування, співпрацює з навчально-науковим центром інформаційних
технологій в контексті внутрішніх аудитів спільно з гарантами ОП.

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. Слід зазначити, що при удосконаленні ОП було взято до уваги пропозиції експертів,
які проводили акредитації інших освітніх програм університету. Зокрема: розроблена та розміщена на сторінці
кафедри анкета випускника (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnhhpihe_i3FMXHOyGzTyov-
dOFi5vuh9GcG_7v7N84Z85Iw/viewform); розроблений он-лайн формат скриньки довіри із забезпеченням
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конфіденційності звернень; на сторінці кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-etiv) у
відкритому доступі розміщено: каталог вибіркових дисциплін ОП Публічне управління та адміністрування, силабуси
ОП, звіти по анкетуванню випускників та здобувачів ОП.

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

ЗВО прагне до постійного підвищення культури якості шляхом врахування думки усіх внутрішніх і зовнішніх
стейкхолдерів на всіх етапах розробки та оновлення ОП. Зокрема, відповідна культура якості формується в процесі
спільного вирішення питань щодо оновлення освітньої програми, змісту навчальних дисциплін, вдосконалення
технологій проведення занять; підготовки навчально-методичних матеріалів; координації роботи викладачів у
напрямку підвищення ефективності практичної підготовки здобувачів; узагальнення передового досвіду навчально-
методичної роботи НПП та провідних фахівців-практиків та ін. В ході зустрічей ЕГ переконалась, що університет
має усвідомлення важливості культури якості та намагається створити безперервний процес розвитку освітньої
програми та освітньої діяльності загалом.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Наявність у відкритому доступі усієї нормативної документації з питань забезпечення якості освіти. Залучення
студентів та роботодавців до перегляду освітньої програми. Врахування пропозицій експертів з попередніх
акредитацій ОП університету за період 2019-2020 рр. Зосередження на принципах академічної свободи та
студентоцентризмі.

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

Рекомендовано: поглибити співпрацю з роботодавцями в напрямі створення програм дуальної освіти з ОТГ.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

З В О дотримується процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої
програми. Залучення стейкхолдерів до цього процесу посилює якість ОП. ЗВО активно реагує на виявлені недоліки
та пропозиції під час акредитацій інших ОП та на основі цих аспектів вносить покращення на ОП «Публічне
управління та адміністрування». Є незначні недоліки, але вони не є суттєвими.

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.

Виходячи з аналізу Відомості про самооцінювання, офіційного веб-сайту ЗВО та проведених зустрічей експертна
група стверджує, що чіткі та зрозумілі правила і процедурі, які регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу затверджені у Статуті ЗВО та у окремих положеннях, які повною мірою знаходяться у відкритому
доступі на офіційному сайті закладу. Так на офіційному сайті на сторінці “Публічна інформація”
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) розміщені: Положення про оскарження результатів
підсумкового контролю знань студентів, Положення про проєктні групи та групи забезпечення, Положення про
дисципліни вільного вибору, Положення про силабус, Положення про навчально-методичне забезпечення
навчальних дисциплін у Поліському національному університеті, Положення про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти у ЖНАЕУ, Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових
видань ЖНАЕУ, Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ, Положення про порядок призначення і виплати
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стипендій студентам, аспірантам і докторантам, яке затверджене вченою радою 30.04.2020 р. протокол № 9,
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ,
Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті, Положення про
замовлення документів про освіту, Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ, Положення про моніторинг
освітньої програми, Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ, Положення про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ, Положення про планування та облік роботи науково-
педагогічних працівників ЖНАЕУ, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
у ЖНАЕУ, Положення про переведення здобувачів вищої освіти ЖНАЕУ на вакантні місця державного замовлення,
Положення про процедуру і підстави видачі диплому з відзнакою в ЖНАЕУ, Положення про порядок
перезарахування результатів навчання у Поліському національному університеті, Порядок формування рейтингу
успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій, Положення про дуальну освіту, Положення
про закордонну практику, Положення про практику здобувачів вищої освіти та інші.

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 розділі “Громадське обговорення” оприлюднюються проекти освітніх програм
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Зауваження та пропозиції щодо змістової частини
освітньої програми приймаються за поштовою або електронною адресою, вказаною на сайті.

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.

За результатами експертизи можна стверджувати, що ЗВО щорічно розміщує на своєму офіційному веб-сайті
інформацію про освітні програми, зокрема ОПП “Публічне управління та адміністрування” з описом мети, цілей,
обсягу кредитів ЄКТС, результатів навчання та форм атестації здобувачів (https://cutt.ly/ybDvNm5). Також там
розміщені силабуси навчальних дисциплін та каталог вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/zbDv7vI). Роботодавці,
випускники, здобувачі та науково-педагогічні працівники мають можливість залишити коментар або побажання
щодо ОП в електронних Гугл-формах.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

На сайті Поліського національного університету у публічному доступі розміщені усі нормативні документи, в яких
визначено чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього
процесу.

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

Слабкі сторони відсутні.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма і процес її погодження та обговорення в цілому відповідають визначеному критерію 9.
Інформаційний супровід освітнього процесу є достатнім. Освітній процес в межах ОП є прозорим та публічним.
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Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується
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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

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

***
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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

Заїка Олена Вікторівна

Члени експертної групи

Горблюк Сергій Анатолійович

Станасюк Олександр Андрійович
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