
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23121 Туризм

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 242 Туризм

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 23121

Назва ОП Туризм

Галузь знань 24 Сфера обслуговування

Cпеціальність 242 Туризм

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 Богатирьова Галина Андріївна, Касенкова Катерина Віталіївна,
Михайліченко Ганна Іванівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.04.2021 р. – 24.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://surl.li/sjnt

Програма візиту експертної групи http://surl.li/sjnw

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

Освітньо-професійна програма (далі – ОП) акредитується вдруге. Цілі ОП корелюються з місією та Стратегією
розвитку Поліського національного університету (далі – ПНУ, Університет). Зміст ОП відповідає Стандарту ВО
галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 242 «Туризм» ОС «бакалавр», предметній області
спеціальності, а програмні результати навчання (далі – ПРН) ідентифікуються з потребами різних категорій
стейкголдерів. ОП забезпечує процес формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів, форми і методи
навчання базуються на врахуванні студоцентрованого підходу і принципів академічної свободи. Навчання,
викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності ПНУ. ЗВО дотримується
вимог академічної доброчесності. Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники (далі–НПП) з
відповідною академічною та професійною кваліфікацією. При розробці ОП було передбачено фокусування уваги на
праксеологічних засадах сталого розвитку регіонального туризму та отриманні практичних навичок; закладені
основи дуальної освіти; укладені договори про практику з іноземними компаніями та ЗВО турпрофілю; ведуться
перемовини про подвійне дипломування. На стадії визначення цілей ОП та результатів навчання було залучено усі
категорії стейкголдерів, які беруть участь при перегляді ОП. Визначені ПНУ в ОП ЗК, СК та ПНР вцілому
відповідають дескрипторам НРК для ОКР «бакалавр». До освітнього процесу на засадах сумісництва залучені
професіонали-практики, проводяться виїзні практичні заняття та виробничі екскурсії, гостьові лекції, активно
працює Громадська рада стейкхолдерів. Процеси організації переведення, перезарахування результатів навчання та
реалізація права на академічну мобільність студентів за ОП формалізовані та є приклади їх реалізації на практиці. В
ПНУ створені належні умови навчання, соціально-побутові умови та забезпечений психологічний комфорт
навчального процесу. Підтверджено задоволеність студентів рівнем викладання, формами та методами навчання.
Студенти мають можливість отримати неформальну освіту, та визначені чіткі механізми зарахування результатів в
процесі навчання за ОП, залучаються до наукової діяльності, в т.ч. через науковий гурток. Вчасно доводиться
інформацію про контрольні заходи та здобувачі ВО поінформовані про механізм оскарження результатів
оцінювання. В ПНУ наявні можливості для професійного розвитку і підвищення викладацької майстерності, наявна
дієва система морального та матеріального заохочення НПП. Фінансові та матеріально-технічні ресурси, навчально-
методичне забезпечення обов’язкових компонент НП є достатніми для реалізації цілей та результатів навчання ОП.
Разом з тим експертною групою (далі–ЕГ) виявлено низку недоліків та зауважень, які потребують подальшого
вирішення. Так, за критеріями 2 «Структура та зміст ОП» та 4. «Навчання та викладання за освітньою програмою»
ЕГ за сукупністю підкритеріїв поставила оцінку «Е».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

В ОП, яка акредитується вдруге за останній рік відбулися помітні зміни. Так, цілі ОП чітко сформульовані,
зорієнтовані на сталий розвиток регіонального туризму, відповідають місії та стратегії ПНУ. В редакції ОП 2020
року враховані інтереси стейкхолдерів, науковці кафедр залучені до формування регіональної туристичної політики,
а створена Громадська Рада стейкхолдерів дозволила вдосконалити ОП та забезпечити її практичну орієнтацію на
потреби ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Як внутрішні так і зовнішні стейкхолдери вносять
пропозиції щодо зміни ОП, врахований досвід вітчизняних та іноземних ЗВО, налагоджені зв’язки та заключені
довогори про співпрацю. Наявні обов’язкові ОК забезпечують отримання базових компетентностей передбачених
ОП та Стандартом ВО за спеціальністю 242 «Туризм». Особливостями ОП стали: праксеологічний підхід, вивчення
декількох іноземних мов, запровадження дуальної форми навчання, тісна співпраця зі стейкхолдерами,
співробітництво з місцевими адміністраціями, організаціями сфери туризму; набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills) і результатів навчання забезпечується виключно під час вивчення обов’язкових ОК. В
ПНУ створені умови та забезпечені процедури вибору здобувачами ВО дисциплін з ОП з урахування потреб у
формуванні індивідуальної освітньої траєкторії. Система оцінювання знань, оскарження результатів оцінки;
дотримання академічної доброчесності, інші процедури освітнього процесу регулюються окремими Положеннями
(які розміщені на сайті), є дієві, а не формальні. Правила прийому на здобуття вищої освіти в ПНУ чіткі та зрозумілі;
під час прийому здобувачів і організації освітнього процесу дотримуються вимоги законодавчих актів України. В
наявності є усі внутрішні документи, які регулюють порядок визнання результатів неформальної освіти, результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема, під час академічної мобільності. Позитивним є достатня академічна та
професійна відповідність складу НПП, залученого до викладання дисциплін обов’язкової компоненти ОП; дієвість
системи заходів ЗВО щодо стимулювання професійного розвитку й підвищення викладацької майстерності. Загалом
фінансові та матеріальні ресурси та навчально-методичне забезпечення достатнє для реалізації цілей ОП та
програмних результатів навчання. ПНУ достатньо забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку; створена матеріально-технічна база та комфортні умови навчання й
проживання в гуртожитках здобувачів ВО. Позитивною практикою стала організація роботи в ПНУ навчально-
наукового центру забезпечення якості освіти, який налагоджує взаємодію зі структурними підрозділами й сприяє
удосконаленню ОП. Існує практика через Академічне бюро кар’єри збирати, аналізувати та враховувати інформацію
щодо кар’єрного шляху випускників ОП. ЕГ констатує, що зауваження щодо відповідності критерію 8, які були
надані в ході попередньої акредитації, було прийнято до уваги, виправлено та удосконалено.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ОП та сформований на її основі НП потребують удосконалення в частині формування вибіркової частини ОК з
переліку самостійних оригінальних дисциплін, які забезпечують формування ЗК, СК та ПРН, мету та зміст яких
підпорядковано спеціальності та освоєння культурологічного, організаційного, правового, управлінського та
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економічного змісту підготовки; які не дублюють зміст обов’язкових компонент ОП. Відповідно до вимог п.6.1.
Положення про організацію навчального процесу (https://cutt.ly/XzsrhC6) навчальний процес за ОП повинен бути
забезпечений: РПНД; програмами всіх видів практик; підручниками і навчальними посібниками; інструктивно-
методичними матеріалами до семінарських, практичних і лабораторних занять та ін. У зв’язку з цим ЗВО
рекомендовано сформувати повне методичне забезпечення всіх дисциплін ОП, в т.ч. вибіркових компонент.
Забезпечити формування чіткої структурно-логічної схеми викладання ОК. Також слід передбачити можливості
вибору дисциплін з навчальних планів інших спеціальностей; ввести навчальні дисципліни спрямовані на розвиток
бізнес-компетентностей, правову підготовку, набуття знань з економіки та управління СТД. З метою удосконалення
структури та змісту ОП, рекомендовано: до групи забезпечення ОП включити представників студентства; уникати
дублювання змісту дисциплін; забезпечити рівноцінне наповнення дисциплін НП, що має відповідати кількості
кредитів навчання. Рекомендовано активізувати роботу щодо розвитку міжнародної академічної мобільності
шляхом укладення двосторонніх договорів; внести до РПНД перелік рекомендованих онлайн-курсів на різних
освітніх платформах, які можуть бути зараховані, як результати неформальної освіти. Налагодити автоматизовану
систему дистанційного навчання, оскільки MOODLE так і не запрацював протягом періоду акредитації й доступу до
нього не було ні у студентів ні у ЕГ. Необхідною умовою є забезпечення якості НПП. Незважаючи на наведені сильні
сторони та позитивні практики, слабкими сторонами, які потребують удосконалення є: недостатня активність
викладачів ОП щодо публікацій у виданнях, індексованих в Scopus або WoS; необхідності підсилення складу НПП
викладачами з базовою туристичною освітою та досвідом професійної діяльності у сфері туризму, відповідними
науковими ступенями; спрямувати наукові здобутки НПП на зміст дисциплін, які вони викладають, забезпечити їх
підручниками та навчальними посібниками; зменшити навантаження на одного викладача та привести у
відповідність до нормативних вимог законодавства про ВО. Рекомендовано активізувати та систематизувати
студентську наукову роботу, встановити інститут менторства, наукового кураторства талановитої молоді, залучення
їх до НДР кафедри; розширити спектр дослідницьких складових у всіх задекларованих формах роботи в РПНД.
Вдосконалити матеріально-технічну базу лабораторій кафедри туризму з метою забезпечення отримання заявлених
в ОП ПНР. Рекомендовано конкретизувати посеместровий план заходів щодо оцінювання якості освітньої діяльності
ЗВО.

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.

ОП Туризм, що реалізується на першому (бакалаврському) рівні у Поліському національному університеті (ПНУ),
має чітко сформульовані цілі, які відповідають Стратегії розвитку ПНУ до 2025 року (http://surl.li/otki), його місії,
візії в частині підготовки професійної еліти та формування експертної екосистеми для сталого регіонального
розвитку. З’ясовано, що цілі ОП «Туризм» (http://surl.li/rqpq) формують загальні та професійні компетентності,
спрямовані на розвиток практичних навичок для успішного здійснення організаційно-управлінської, соціально-
екологічної, економічної, виробничо-технологічної діяльності у сфері рекреації, туризму і курортів та можливості
подальшої освіти і кар’єрного зростання; програмні результати навчання визначаються відповідно до тенденцій
розвитку сучасного ринку праці в сфері туризму Полісся, що дозволяє випускникові програми бути
конкурентоздатним на регіональному ринку праці. Під час формулювання цілей і програмних результатів навчання
враховано галузевий і регіональний контексти, зорієнтовані на еколого-захисні принципи сталого розвитку
рекреації в туристичних дестинаціях Житомирської області. Зазначений описово у Відомостях СО ПНУ фокус
програми на сталий розвиток туризму (http://surl.li/sjnt) ніяк не підтверджений в спеціалізації програми, що не
вирізняє підготовку в ПНУ за ОП «Туризм» від аналогічних програм інших ЗВО. Цілі ОП відповідають суспільній
місії щодо формування регіональної туристичної політики на еколого-захисних принципах, створення й
забезпечення функціонування туристичних кластерів (еколого-рекреаційний комплекс «Відродження»;
туристичний супровід роботи кластеру «Полісся»; ГІС-проєкти; розроблення регіональних програм «Розвиток
інфраструктури регіонального інноваційно-космічного кластеру «Полісся» та «Програми розвитку туризму
Житомирської міської територіальної громади на 2021–2024 роки» (http://surl.li/rujj) тощо. Що підтверджує
заявлені цілі навчання в ПНУ.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.
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ЕГ перевірено, що ОП враховує студентоцентричний підхід та інтереси різних категорій стейкхолдерів
(https://cutt.ly/OcQxPGx), за рахунок публічного обговорення проекту ОП (http://surl.li/npjs). Позитивним
прикладом є активності створеної Громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм» (http://surl.li/rqqp), до складу якої
входять директори туристичних агенцій, закладів ресторанного бізнесу, громадських організацій, музеїв, інших. ЕГ
в ході зустрічі з роботодавцями, на якій були присутні більшість із членів Громадської ради стейкґолдерів виявили
їх реальний інтерес/зацікавленість в розвитку ОП. Вони повідомили про регулярні зустрічі на розширених
засіданнях кафедри на яких обговорюється зміст ОП, структурно-логічна схема, зміст дисциплін та ін. Інформація
щодо можливостей надання зауважень та пропозиції стейкхолдерів щодо змісту, форм та методів навчання за ОП
розміщена на сайті випускової кафедри у розділі «Співпраця зі стейкхолдерами» (http://surl.li/rqqt). Також на сайті
представлені результати анкетування щодо покращення якості підготовки за ОП «Туризм» у ПНУ зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів: батьків, випускників, здобувачів ВО та викладачів (http://surl.li/rqqp). Врахування
пропозицій та участь стейкхолдерів у процесах розроблення та забезпечення освітнього процесу на ОП
підтверджено документально: договорами про співпрацю, рецензіями-відгуками роботодавців та результатами
опитування студентів (http://surl.li/rqri); усними відповідями учасників зустрічей (зі студентами, роботодавцями,
відкритої зустрічі). Узагальнені рекомендації, надані всіма групами стейкхолдерів лягли в основу змін: щодо
доцільності поглиблення в ОП іншомовних комунікативних компетенцій; формувати у здобувачів ВО спеціальних
компетентностей, пов’язаних з операційною діяльністю в туризмі; управлінням дестинаціями та кластерами,
інноваційними технологіями в туризмі; залучення до проведення занять фахівців-практиків; рекомендовано
тематику КР та ВКР та ін. Студенти підтвердили свою участь у внесенні змін до ОП; члени студентського
самоврядування та актив студентів присутні на розширених засіданнях кафедри туризму, а також всі охочі мають
можливість висловити свої думки через анкетування (в т.ч. через Google-платформу (http://bit.ly/3rVr45e;).
Результати опитування показали високий рівень задоволеності студентами якістю надання освітніх послуг
(https://bit.ly/2P6c59W). Так, здебільшого (66,6%) випускники залишилися задоволеними рівнем отриманих знань;
73% випускників відзначили, що під час навчання регулярно проводилося опитування щодо якості змісту ОП
(http://surl.li/rqsd). На зустрічі ЕГ з роботодавцями, останні зазначили високий рівень професійної підготовки
здобувачів, які працюють/проходили у них практику та підтвердили готовність забезпечити працевлаштування
випускників.

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.

Кафедра туризму ПНУ спільно з центром історико-географічних досліджень ПНУ співпрацюють з управлінням
культури Житомирської міськради; активно залучають студентську молодь до проведення спільних івент-подій
разом з управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОДА (виступ на відкритій зустрічі
Гуменної Л. М., заст.начальника відділу молодіжної та сімейної політики). На відкритій зустрічі ЕГ заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Житомирміськради Місюрова М.О. зазначила про тісну
співпрацю з кафедрою туризму ПНУ в частині розроблення проєктів «Розвиток інфраструктури регіонального
інноваційно-космічного кластеру «Полісся» та «Програми розвитку туризму Житомирської міської територіальної
громади на 2021–2024 роки» (http://surl.li/rujj). Гарант ОП Нестерчук І.К. бере активну участь в роботі державних
органів та професійних асоціаціях (https://cutt.ly/gxvI9XR). На відміну від попередньої редакції ОП, яку аналізували
члени ЕГ у 2020 році, в останній редакції ОП до складу групи забезпечення було включено 9 представників
роботодавців з різних секторів туризму, та створено Громадську раду стейкґолдерів. ЕГ з’ясовано, що ПНУ у 2020
році створили Академічне бюро кар’єри (http://surl.li/rujj) для відслідковування кар’єрного росту своїх випускників
та залучення їх як можливих роботодавців до подальшої співпраці. ПНУ обіймає 6 місце в рейтингу серед ЗВО в
північному регіоні України (http://osvita.ua/vnz/rating/25716/) та 57 місце в ТОП 200 Україна. Що дозволяє
випускникові ОП бути конкурентоспроможним на ринку праці та підтверджує відповідність стандартних ПРН.
Сумісно проведені наукові заходи, як-то: наукові конференції (https://cutt.ly/nxvIyei); в т.ч. міжнародні
(https://cutt.ly/CxvIkbf); участь у міжнародних олімпіадах з туризму (https://cutt.ly/NxvIW7G); всеукраїнських
конкурсах студентських наукових робіт (https://cutt.ly/pxvISQr) дозволили вивчити та поширити кращі практики
реалізації ОП з туризму інших ЗВО, таких як: КНТЕУ, КНУ ім. Т.Шевченко, ХНЕУ ім. С.Кузнеця, ін. При
формулюванні цілей та ПРН також було враховано досвід іноземних ЗВО. Особливо гарант ОП зазначила роботу з
Академією Ігнаціанум (м. Краків, Польща) та Вищою школою екології та туризму (м. Суха-Бескидкська, Польща) з
якими після заключення договорів (прhttp://surl.li/ruox) про співпрацю, ведуться переговори про подвійне
дипломування, інтеграції навчальних планів. Вцілому узагальнено досвід формування ОП ЗВО Польщі, Чехії,
Білорусі, Японії, Індонезії, України (http://surl.li/rujj). В Звіті ЕГ 2020 року колегами-експертами вже зазначалася
ситуація, що ПРН в ОП дослівно співпадають з ПРН, що передбачені стандартом, і попередня ЕГ (2020 року) і
нинішня ЕГ не можуть встановити як саме під час проектування програми була врахована позиція зацікавлених
сторін та досвід інших ЗВО. Гарант ОП та представники ЗВО не надали доказів врахування досвіду аналогічних
вітчизняних та закордонних ЗВО при формуванні цілей та ПРН 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.
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ОП акредитується повторно. Підтверджено, що подана у Відомостях СО інформація є достовірною. ОП відповідає
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (http://surl.li/ruox). ОП містить усі необхідні визначені стандартом загальні та
фахові компетентності, а також дозволяє досягти обумовлені Стандартом результатів навчання про що свідчить
матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами ОП. Форма атестації
здобувачів вищої освіти відповідає вимогам стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП чітко сформульовані, зорієнтовані на сталий розвиток регіонального туризму, вцілому відповідають місії та
стратегії ПНУ. В редакції ОП 2020 року враховані інтереси стейкхолдерів, науковці кафедр залучені до формування
регіональної туристичної політики, а створена Громадська Рада стейкхолдерів дозволяє вдосконалювати ОП та
забезпечити її практичну орієнтацію на потреби ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Як внутрішні
так і зовнішні стейкхолдери можуть вільно висловлювати свої побажання щодо вдосконалення змісту ОП, як через
анкетування так і в ході зустрічей обговорення змісту ОП на розширених засіданнях кафедри. Досвід вітчизняних та
іноземних ЗВО, реалізований завдяки налагодженим зв’язкам та заключеним довогорам про співпрацю, дозволить
зробити ОП більш адаптованою до освітянського простору та ринкових потреб.

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

Зворотний зв'язок з зовнішніми стейкхолдерами використовується при розробці та перегляді певних освітніх
компонентів, але не враховується при формуванні цілей, програмних результатів навчання та компетентностей ОП,
яка, як і раніше, зазначає обумовлені Стандартом ВО 242 «Туризм» ЗК, СК та ПРН. Також слабо корелюються цілі
ПНУ та ОП, які мають декілька дотичних, але стратегічно не окреслених позицій щодо розвитку туристичних
кластерів. На думку ЕГ, ЗВО слід використати досвід інших навчальних закладів та сформувати свою унікальну
спеціалізовану ОП з визначеним фокусом на сталий розвиток регіонального туризму.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

При формуванні даної ОП було передбачено фокусування уваги на праксеологічній складовій та сталому розвитку
регіонального туризму. Врахований досвід інших ЗВО, думки та побажання зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів,
які, на жаль, не повною мірою відображені в ЗК, СК та ПНР ОП. Однак, визначені цілі ОП, які мають стати основою
кваліфікації, як ключового індикатора компетентності здобувача вищої освіти так і не були конкретизовані в
спеціалізації програми, хоч по тексту СО та в ході експертизи ЕГ неодноразово обговорювалися потреби підготовки
туризмознавців регіонального туризму. Компетентності та програмні результати навчання відповідають Стандарту
ВО 242 «Туризм», потребам цільових груп, запитів ринку праці. ОП у контексті Критерію 1.1, 1.2, 1.4 загалом
відповідає вимогам, частково відповідають вимогам підкритерію 1.3. в частині: не врахована позиція здобувачів
вищої освіти щодо їх очікувань щодо ПРН та компетентностей.

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).

ЕГ перевірила ОП 2020 року, затв. ВР ПНУ пр. №11 від 24.06.2020р. (http://surl.li/rqpq) та встановила, що обсяг та
структура ОП відповідає вимогам чинного законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня
вищої освіти Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (http://surl.li/ruox). ОП включає 31 обов’язкову освітню та 65
вибіркових компонент, які (як зазначено у Відомостях СО) були включені в ОП з огляду на їх відповідність меті,
об’єкту вивчення, предметній області та цілям навчання, визначених Стандартом, збалансованості теоретичної і
практичної підготовки і забезпечення набуття передбачених загальних та спеціальних компетентностей. Обсяг ОП
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складає 240 кредитів ЄКТС, з них: обов’язкова освітня компонента складає 161 кредит ECTS, або 67%; вибіркова – 61
кредит ECTS або 25%; навчальні та виробнича практика - 12 кредитів ECTS або 5%; підготовка кваліфікаційної
роботи та атестаційний екзамен - 6 кредитів ECTS або 2%. Обсяг кредитів ECTS, який відводиться на навчальні
дисципліни за вибором здобувачів ВО, складає 61 кредит (1830 годин). Навчальний план, представлений для
експертного оцінювання було розроблено на основі ОП та затв. ВР ПНУ пр. 11 від 24.06.20р. В графіку навчального
процесу НП вказано 2 тижні атестаційних екзаменів та 4 тижні підготовки і захисту кваліфікаційної роботи; в ОП
відповідно 1 тиждень та 5 тижнів. Відповідно, обсяг ОП та окремих ОК вцілому відповідає вимогам чинного
законодавства щодо навчального навантаження здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, хоч і є
окремі неточності. При цьому в ОП вибіркові компоненти представлені переліком дисциплін, а в НП ці ж
дисципліни подані за блочною системою посеместрово.

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 має структуру, яка містить обов’язкові компоненти циклу загальної підготовки та циклу професійної підготовки,
а також вибіркові компоненти (http://surl.li/rqpq). Порушена структурно-логічна схема викладання дисциплін. Так,
дисципліни організаційного блоку ОК 27. та ОК 28., разом з ОК 20. та ОК 17. утворюють отримання СК1, СК4, СК5,
СК06, СК07, СК 08-СК13; СК16. та РН03-РН10, РН13, РН17, РН22, які націлені на знання технології та організації
діяльності підприємств туризму та є необхідним підґрунтям для вивчення дисциплін з менеджменту, маркетингу
туризму, туроперейтингу та інших дисциплін управлінського характеру. Тобто, вони є висхідними дисциплінами, які
забезпечують вивчення операційних циклів підприємств сфери туризму і мають читатися до освоєння ОК 23, ОК 18,
ОК 19. Заключним блоком НП логічно було б забезпечити викладання управлінських та економічних дисциплін, які
дозволять здобувачам ВО краще підготуватися до виконання КР та захисту проєктів. Основні зауваження до НП
стосуються дублюванню / ідентичності змісту окремих дисциплін. З 65 дисциплін вибіркової компоненти більшість
дисциплін мають зауваження до змісту, наповнення, визначеним ЗК, СК та ПРН, як-то: дублювання змісту
дисциплін (частково: ОК 25 є частиною ОК 17; ВБ 31 повністю дублює зміст ОК27 та ОК28; ОК9:ОК29;
ОК8:ОК22:ОК24; ОК17:ОК23:ОК25:ВБ48; ОК12:ОК16:ВБ3:ВБ11:ВБ13:ВБ14; ОК20:ВБ26; ВБ61:ВБ62:ВБ63:ВБ64) та
інші; або повністю ідентичний зміст дисциплін: ОК28:ВБ31:ВБ33; ВБ6:ВБ7:ВБ8:ВБ9; ВБ22:ВБ23;ВБ24;
ОК27:ОК28:ВБ31:ВБ33; ВБ46:ВБ47:ВБ48:ВБ49; ВБ51:ВБ52:ВБ53; ВБ12:ВБ57); окремі дисципліни вибіркового блоку
мають 4-5 тем (ВБ59, ВБ8, ВБ44 та ін.) (як вказано в експлікаційних формах, що є єдиним носієм інформації про
зміст дисциплін, викладеному на сайті у відкритому доступі (http://surl.li/sasi). Вказані форми подання інформації
не дозволяють сформувати уявлення про зміст таких ОК, не відповідають кількості кредитів вивчення ОК, в
більшості випадків не вказані компетентності (як ЗК, так і запропоновані СК) або невірно визначені. Окремі
дисципліни вибіркового блоку не мають адаптивності до спеціалізації програми на сталий розвиток регіонального
туризму, хоч вона й не визначена у ОП, однак зазначена в меті підготовки за програмою (Відомості СО); не
визначений зміст (ВБ23, ВБ59, ВБ44, ВБ8 та ін.) або некоректна назва дисциплін (ОК26; ВБ42; ВБ58). В ОП великий
перелік дисциплін, які розкривають питання організації окремих видів туризму, які незабезпечені ні літературними
джерелами для вивчення студентами; не є актуальними для туристичного ринку України; або є занадто «вузькими»
для вивчення та не можуть бути наповнені змістом з 22-30 годинами лекційного навантаження (напр. ВБ 8, ВБ 26,
ВБ 27, ВБ 42; ВБ 48). Також в структурі НП є «дисципліни з каталогу університету», однак в каталозі ті ж самі
дисципліни вибіркового блоку ОП «Туризм» (http://surl.li/sbze), що унеможливлює вибір студентами дисциплін, які
викладаються на інших спеціальностях/факультетах/інших ОП.

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

Зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності, що демонструється через відповідні ОК.
При детальному досліджені змісту ОП в предметній області встановлено дублювання змісту дисциплін обов’язкової
та вибіркової компонент; сумнівних ОК, які або занадто деталізують окремі теми дисциплін професійної підготовки,
такі як: ВБ14. «Рекреаційна діяльність об’єктів природно-заповідного фонду України», ВБ48. «Організація бізнес-
планування гастрономічних турів», ВБ42. «Історія розвитку музеїв Житомирщини», ВБ26. «Методологія
туристичного супроводу», ВБ6.«Туризм міських агломерацій», ВБ8. «Б’юті туризм» та інші; або розраховані на ОС
«магістра», такі як: ВБ58. «Створення та просування локального туристичного бренду» (або «Територіальний бренд-
менеджмент в туризмі»), ВБ32. «Психологія лідерства», ВБ33. «Світова індустрія гостинності», ВБ38.
«Конфліктологія» та ін. Хоча вцілому стейкхолдери відмічають належний рівень підготовки здобувачів за ОП
«Туризм», їх участь в розробленні регіонального туристичного продукту, беруть участь в розробленні спільних
проектів державного та регіонального управління, вивчають нові інформаційні технології на прикладі роботи
мережі турагентсв та ін. Інтерв’ювання студентів та роботодавців підтвердило, що оновлення ОП відбувається
постійно з врахуванням пропозицій і включення до переліку нових ОК до вибіркового переліку, що надає додаткові
конкурентні переваги ОП на ринку освітніх послуг регіону. Дані факти вказують на праксеологічний характер ОП та
організацію процесу навчання через практику, а залучені роботодавці в межах роботи Громадської Ради
стейкхолдерів проводять гостьові лекції, майстер-класи, запрошують на виробничі екскурсії. В НП та ОП вказані
чотири практики: три з них означені як навчальні, а четверта – виробнича (наприкінці 8 семестру). Однак, в
інтерв’ю гарант ОП повідомила, що всі види практик студенти походять на підприємствах туристичної індустрії,
організаціях лержавного та регіонального управління туризму, регіональному відділенні Спілки сільського
(зеленого) туризму, музеях Житомирщини; на кафедрі діє студентський науковий гурток «Планета туризму»
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(http://surl.li/sbxy). На кафедрі діє три навчальні лабораторії технології готельної справи, технології ресторанної
справи, туристичної топографії, знакування та картографії, які оснащенні необхідним обладнанням для вивчення
окремих освітніх компонент (ОК12, ОК13, ОК20, ОК25, ОК27, ОК28), що дозволяють відпрацьовувати практичні
навички організації туристичних подорожей, процеси обслуговування в готелях та ресторанах.

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

Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС, з них: обов’язкова освітня компонента складає 161 кредит ECTS, або 67%;
вибіркова – 61 кредит ECTS або 25%, що відповідає законодавству про ВО. Підтверджено, що студенти мають змогу
формувати власну освітню траєкторію через вільний вибір навчальних дисциплін, тем кваліфікаційної та курсових
робіт; можливості використання процедури академічної мобільності, що регламентуються «Положенням про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми» (https://bit.ly/3rYSNlx); «Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3lpXD92). Студенти підтвердили ЕГ, що механізм
вільного вибору ОК здобувачами ВО, який відображено у Положенні про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми (https://bit.ly/3rYSNlx) для них зрозумілий: студенти знайомляться зі змістом вибіркових компонент
через подані на сайті ЗВО як експлікаційні форми (http://surl.li/sasi), що містять коротку та неповну інформацію про
зміст дисциплін, подекуди відсутні ЗК та СК; потім складають заяви та подають їх на кафедру, де й формують
індивідуальний навчальний план студента. Однак, в переліку ОК вибіркової частина ОП так сформовані назви
дисципліни, що вибору студенти фактично не мають (по 4 ОК з медичного туризму, івент туризму, гастрономічного
туризму, релігійного туризму; декілька ідентичних дисциплін по ресурсознавству / країнознавству та міжнародному
туризму. На запит ЕГ, кафедрою туризму було надано Зведену інформацію про викладачів, які забезпечують ОП
«Туризм» та під час зустрічі з НПП кафедри було виявлено: д.е.н., професор Тарасова В.В. викладає 3 дисципліни
обов’язкової компоненти (ОК) ОП та є автором 10 різних за назвами та змістом ОК вибіркового блоку (ВОК);
к.біол.наук, доцент Чернишова Т.М. відповідно викладає 4 ОК та є автором 10 ВОК; к.е.н., доцент Тищенко С.В.
викладає 5 ОК та є автором 16 ВОК; к.геог.н., доцент Нестерук І.К. викладає 3 ОК та є автором 13 ВОК; к.іст.н.,
доцент Шевчук Б.Л. викладає 1 ОК та є автором 15 ВОК. На зустрічі з НПП та гарантом на запитання про надмірне
навантаження, пояснили ситуацію, що студенти обирають одну дисципліну з 4-5 найменувань і після вибору
формують навчальне навантаження кафедри й розподіл навантаження. Керівник навчально-наукового центру
організації освітнього процесу Усюк Т.В. на зустрічі з адміністративним персоналом, яку проводила ЕГ, повідомила,
що викладачі кафедри за два місяці (які проходять після вибору дисциплін вибіркового блоку ОП) повинні
підготувати повне методичне забезпечення вибраних ОК та подати на затвердження ВР факультету. З чого зроблені
висновки, що враховуючи ідентичність змісту схожих за назвою дисциплін, розробники ОП позбавляють права
студентів обирати індивідуальну освітню траєкторію та унеможливлюють вибір за бажанням студентів. Студенти під
час зустрічі підтвердили свою обізнаність з процедурою вибору ОК та зокрема, з мінімальною групою, які можуть
одночасно вивчати певну ОК - не менш ніж 12 осіб.

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

Відповідно до Положення про практику здобувачів (https://cutt.ly/iv3DG62) та про закордонну практику
(https://cutt.ly/cv3DTXL) на ОП укладені договори про співпрацю на проходження практики здобувачів ВО за
договорами про співпрацю з приватним підприємством «STAFFORENT» LTD (м. Варна, Болгарія), ТзОВ «Глоб
Воркс» (Україна), Sinerji Animasyon Yönetim Danişmanliği Organizasyon Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
(Туреччина), Easy Europe s.r.o. (Rozvadov? Chech Republic), BBSTAFF ORGANIZASYON &ANIMASYON &TURIZM
&SANAYI LTD. ŞTI (Туреччина), Болканс джопс ЕООД (м. Софія, Болгарія). Практика студентів має на меті набуття
студентом професійних навичок і вмінь та проводиться на базі відповідних органів державної влади та місцевого
самоврядування, підприємствах, установах, організаціях. В ОП та навчальному плані (редакції 2020 р.), передбачені
такі види практичної підготовки: навчальні практики з «Географії туризму» (2 кредити ECTS), «Організації
туристичних подорожей», «Міжнародний та регіональний ринок туристичних послуг» (по 3 кредити ECTS кожна),
виробнича практика (3 кредити), переддипломна практика (4 кредити ECTS), що перевищує мінімальні вимоги
Стандарту – 4 кредити ECTS. Практична підготовка забезпечує праксеологічну складову всіх ЗК та СК за ОП, а
особливо необхідна при формуванні ЗК06, ЗК07-ЗК09, ЗК12-ЗК14; СК02-СК16. Організація проходження практики
здобувачами вищої освіти на підприємствах здійснюється за сприяння випускової кафедри, факультету економіки
та менеджменту, навчального відділу та відділу міжнародних зв’язків ЗВО. Базами практики виступають
підприємства сфери туризму, з якими укладено низку договорів про партнерство. Фотозвіти студентських практик
розміщено на сайті кафедри в розділі «Стажування» (http://surl.li/schg). Крім цього, студенти можуть самостійно
вибирати місце проходження практики. На зустрічі з роботодавцями ЕГ пересвідчилися про схвальні відгуки про
проходження практики студентами ПНУ та запрошення до участі в різних івент-заходах. Форми, види та програми
практик ОП «Туризм дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.
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ОП дає можливість сформувати у здобувача вищої освіти соціальні (міжпрофесійні, універсальні) навички, корисні
для будь-якого виду діяльності, що дозволяють швидко адаптуватися до нових умов, вирішувати нестандартні
завдання, підвищувати ефективність праці. Зокрема, ці навички формуються під час вивчення обов’язкових ОК:
«Туризмознавство», «Історія та культура України», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Економічна
теорія», «Друга іноземна мова», «Перекладацька практика», «Ораторське мистецтво», «Навчальна практика»,
«Виробнича практика», «Переддипломна практика» та удосконалюються завдяки методам та формам проведення
навчальних занять, організації самостійної роботи. Фотозвіти підтверджують також, що набуття даних навичок
відбувається в результаті проходження практик студентами (http://surl.li/schg), під час участі у наукових
конференціях, всеукраїнських конкурсах, загальноміських заходах, туристичних форумах, зустрічах та виробничих
екскурсіях тощо. В процесі інтерв’ювання студентів з’ясовано, що вони розуміють зміст даної категорії,
демонструють комунікативні та ораторські здібності, лідерські якості, креативність, здатність до системного
творчого мислення, здатність до аналізу, синтезу та оцінки нових ідей, що відповідає ЗК06-ЗК14. Впровадження
елементів дуальної освіти (http://surl.li/rujj) в ПНУ за ОП «Туризм» розширює діапазон отримання soft skills та
реалізується шляхом підписання Меморандумів про співпрацю між ПНУ та Національним музеєм космонавтики
імені С.П.Корольова, туристичною агенцією «Анна Тревел», КП «Житомирським обласним лікувально-санаторним
центром радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «Дениші», музейним комплексом «Ремісничий
двір», туристичною агенцією «Мер-Ха-Ба», готелем «Рейкарц Хотел Менеджмент», туристичною агенцією «На
валізах», туристичною агенцією «Патріот», Управлінням культури Житомирської міської ради, культурно-
мистецьким центром «Поліська хата», Обласною мистецько-культурною спілкою народних майстрів «Мистецьке
Полісся». Студентська активність та участь в конкурсах таких як Всеукраїнський конкурс студентських науково-
прикладних робіт «Майбутнє туристичної галузі», який проходив у КНУ ім. Шевченка під патронатом
національного туроператора TPG, в 2019 році студентка Філоненко Ольга набула досвіду застосування знань на
практиці та була відзначена сертифікатом учасника. Студентка Ващук А., присутня на зустрічі зі студентами ЕГ,
повідомила про відвідування освітнього курсу «HORECA-Сфера обслуговування», що проводився Житомирською
облдержадміністрацією. За сприяння та підтримки кафедри студенти є учасниками та власниками медалей,
дипломів і спеціальних призів міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіад, конкурсів, спартакіад, курсів
сфери обслуговування HoReCa, школи гідів. Про що свідчать розповіді студентів на зустрічі з ЕГ та фото-звіти на
сторінці кафедри та розміщені там сертифікати участі (http://surl.li/sduo).

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

Професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх
компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікації
акредитованої спеціальності відсутній. Відповідно, для окреслення вимог до кваліфікації працівників, їх
компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій
використовується Національна рамка кваліфікацій, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти,
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя, Класифікатор професій ДК 003:2010. На думку
роботодавців, в т.ч. очільника Громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм» ПНУ п.Дегтяренко С., випускники ПНУ
за ОП «Туризм» мають необхідні знання для роботи в сфері туризму.

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 у кредитах ЄКТС співпадає з фактичним навантаженням здобувачів та відповідає нормативним вимогам.
У відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАУ» (редакції 27.03.2019р.)
(http://surl.li/feur), де у пп. 2.2. зазначено, що Обсяг кожної навчальної дисципліни має бути кратним цілому числу
кредитів ЄКТС; мінімальний обсяг навчальної дисципліни – 4 кредити ЄКТС, кількість дисциплін на навчальний рік
– 13-14, на навчальний семестр – 6-7. Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не
більше 9 академічних годин. Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не
більше 45 академічних годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60
кредитів ЄКТС. При цьому максимальне тижневе аудиторне навантаження для студентів освітнього рівня бакалавр
складає максимум 24 год., навчальний день – тривалістю не більше 9 акад. годин; навчальний тиждень – не більше
36 акад. годин (1,2 кредитів ЄКТС). Загалом, навантаження за навчальними дисциплінами розподілене рівномірно –
4-6 кредитів ЄКТС. Середнє тижневе навантаження складає 22 аудиторних годин, що унеможливлює
перевантаження здобувачів та дозволяє більше уваги приділити самостійній роботі. Дані факти свідчать про
контроль ЗВО за дотриманням норм навантаження здобувачів вищої освіти. Інтерв’ювання студентів підтвердило
відсутність скарг щодо надмірного навантаження та на самостійну роботу.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.
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Підготовка здобувачів ВО за дуальною формою навчання в ПНУ здійснюється відповідно до «Положення про
порядок та організацію дуального навчання в ЖНАУ» (http://surl.li/mkdf) (Пр. ВР № 6 від 30.01.2019р.). Навчально-
науковий центр дуальної освіти ПНУ сприяє працевлаштуванню студентів, здобуттю ними практичних навичок ще
під час навчання, а роботодавцям отриманню фахівців. На зустрічі ЕГ з адміністративним персоналом керівник
навчально-наукового центру дуальної освіти Бугайчук В.В. розповіла про процедуру встановлення індивідуального
робочого графіку навчання студентів ОП «Туризм» за дуальною системою навчання. Перші кроки у впроваджені
дуальної форми здобуття освіти в ПНУ, зокрема за освітньою програмою «Туризм» є вдалими та потребують
подальших заходів для реалізації цієї форми навчання в освітньому процесі університету. Двоє студентів ОП
«Туризм» Дяченко В. (4 курс) та Ляхович В. (3 курс) проходять навчання за дуальною системою на основі
тристороннього договору між ПНУ, готелем «Рейкарц Хотел Менеджмент» та студентами, які навчаються за
дуальною системою навчання. Студенти повідомили ЕГ, що деканатом було встановлено робочий графік: 3 дні –
навчання в ПНУ, 2 дні – роботи в ресторані «Прімавера» г/к «Рейкарц» та два дні – вихідні на тиждень. Сполучення
роботи та навчання вплинуло на успішність позитивно, а отримані навички роботи сомел’є (Ляхович І. закінчив
курси сомел’є без відриву від виробництва) допомагають в навчанні та формують додаткові компетентності фахівців
сфери туризму.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП «Туризм» практико-орієнтована. Наявні обов’язкові ОК забезпечують отримання всіх компетентностей
передбачених ОП та Стандартом вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера
обслуговування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Акцент на вивчення декількох іноземних мов,
практичні заняття на виробництві, запровадження дуальної форми навчання, налагодження співпраці зі
стейкхолдерами, співробітництво з місцевими адміністраціями, організаціями сфери туризму дозволили
сформувати освітнє середовище праксеологічного спрямування, яке позитивно впливає на освоєння знань,
формування soft- та hard skills майбутніх фахівців по туризму. Відповідність ОП предметній області заявленої для
неї спеціальності; приділення значної уваги (обсяг) практичної підготовки; обов’язкові освітні компоненти
дозволяють досягти цілей та всіх програмних результатів навчання, обумовлених Стандартом; набуття здобувачами
вищої освіти соціальних навичок (soft skills) та визначених компетентностей і результатів навчання забезпечується
виключно під час вивчення обов’язкових ОК. В ПНУ створені умови та забезпечені процедури вибору здобувачами
ВО дисциплін з ОП з урахування потреб у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії.

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

НП потребує удосконалення в частині формування вибіркової частини ОК з переліку самостійних дисциплін, які
забезпечують формування ЗК, СК та ПРН; методичного забезпечення всіх ОК, і т.ч. вибіркових; формування чіткої
структурно-логічної схеми викладання дисциплін за ОП для забезпечення культурологічного, організаційного,
правового, управлінського, економічного та туризмологічного змісту підготовки за ОП. Не передбачено можливості
вибору дисциплін з навчальних планів інших спеціальностей. Рекомендовано представити список оригінальних
самостійних (а не дублюючих зміст обов’язкових компонент) дисциплін вибіркової частини ОП, які забезпечують
ПРН. Слід переглянути перелік ОК що входять до вибіркової компоненти ОП, ввести навчальні дисципліни
спрямовані на розвиток бізнес-компетентностей, правову підготовку, знань з економіки та управління суб’єктами
туристичного бізнесу; розмістити на сайті ПНУ у відповідності до п. 2.2. діючого «Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін в ЖНАУ» (http://surl.li/mkbo) робочі програми всіх дисциплін за
навчальним планом. Натомість на вимогу ЕГ щодо методичного забезпечення ОК за НП були надані лише робочі
програми окремих дисциплін обов’язкової компоненти та експлікаційні форми для ОК вибіркової компоненти. Слід
передбачити розроблення повного комплексу методичного забезпечення всіх дисциплін НП ОП «Туризм»; оновити
зміст робочих програм ОК обов’язкової компоненти ОП, в т.ч. оновити списки літературних джерел, актуалізувати
назви діючих стандартів та відомчих документів, законодавчих актів. Рекомендовано звернути увагу на формування
окремих ЗК та СК під час проходження практик на всіх курсах та відобразити це в програмах практик та
забезпечення здобуття soft skills під час освітнього процесу, проходження практики.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зміст ОП відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм», має структуру, сформовану
відповідно до вимог вищої школи, яка передбачає досягнення цілей і запланованих результатів навчання за даною
ОП за їх мінімальними вимогами. Однак, вибіркова частина ОП потребує удосконалення в частині забезпечення
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оригінальними самостійними ОК (без дублювання та повторювання змісту основних ОК, між частинами вибіркових
ОК), які здатні забезпечити всі складові організаційного, правового, культурологічного, економічного та
менеджерського спрямування ОП. Слід передбачити можливості вибору дисциплін з навчальних планів інших
спеціальностей та сформувати каталог реальних ОК за вибором студентів. В ПНУ розроблений процес вибору
навчальних дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів, однак, відсутній вибір ОК з
того переліку, який представлений у вибірковій частині ОП. Кредитний вимір освітніх компонентів відповідає
обсягу робіт, що виконують студенти, і враховує логічне поєднання годин навчальних занять із самостійною
роботою здобувачів ВО. ОП у контексті Критерію 2 частково відповідає вимогам, але мають місце суттєві недоліки,
які потребують усунення й доопрацювання.

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.

Під час роботи експертної групи підтверджено, що Правила прийому на здобуття вищої освіти в ПНУ в 2021 році
оприлюднені у вільному доступі на офіційному веб-сайті ПНУ за посиланнями: http://surl.li/mkdm. Дані правила є
загальнодоступними, чіткими і зрозумілими, відповідають Умовам прийому на навчання до закладів вищої освіти
України в 2021 р., затверджених МОН України (http://surl.li/seof); не містять дискримінаційних положень,
відображають загальні положення організації прийому вступників, обсяги прийому та державного (регіонального)
замовлення, строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на навчання, порядок прийому
заяв та документів, особливості організації та проведення конкурсного відбору, ліцензовані та нормативні обсяги
набору, перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на
бюджетно-комерційні пропозиції тощо.

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

Правила прийому відповідають загальним вимогам, визначеним законодавством, враховують особливості
конкурсного відбору, його організацію та проведення, порядком прийому заяв, документів, а також додаткових
особливостей, що пов’язані зі специфікою ОП. Зокрема, для врахування особливостей ОП (наприклад, значний
обсяг іноземної мовної підготовки на даній ОП), встановлені такі коефіцієнти для дисциплін ЗНО, зокрема: 1)
українська мова та література –0,45; 2) іноземна мова – 0,25; 3) на вибір вступника: історія України, математика,
біологія, географія, фізика, хімія – 0,2 для вступу на бюджетно-комерційні пропозиції (http://surl.li/omep). Таким
чином, правила прийому на навчання адаптуються і враховують особливості самої ОП.

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.

Щодо визнання результатів, отриманих в інших ЗВО – розроблені, затверджені локальні нормативні документи, які
знаходяться у вільному доступі на сайті ПНУ у вкладці «Публічна інформація», засад яких послідовно дотримуються
учасниками освітнього процесу під час реалізації ОП, а саме: «Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАУ» (http://surl.li/mkcx), яким забезпечене регулювання
внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності; ступеневої та кредитної мобільності здобувачів ВО; «Положення
про переведення здобувачів ВО на вакантні місця державного замовлення» (http://surl.li/seqp), яким встановлено
порядок роботи дорадчої конкурсної комісії та порядок переведення на навчання на кошти державного бюджету;
«Положення про перезарахування результатів навчання в ПНУ» (http://surl.li/serb). Процедура перерахування
результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння НП відповідної спеціальності та
Академічної довідки, що надає здобувач ВО. При цьому на зустрічі в.о. декана факультету економіки та
менеджменту Опалов О, А. зазначив, що позитивне рішення щодо перезарахування результатів навчання студентів
приймається, якщо академічна різниця не перевищує 12 ОК. За час підготовки на ОП «Туризм» ПНУ було
зараховано 2 студентів, які попередньо навчалися в інших ЗВО та мали дипломи молодшого спеціаліста/молодшого
бакалавра. Здобувачі ВО ПНУ мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм
академічної мобільності. Міжнародний відділ ПНУ сприяє у пошуку пропозицій, оформленню належних документів
за програмами академічної мобільності (http://surl.li/sesy). Реалізація проектів студентської академічної мобільності
сприяє підвищенню мотивації студентів до навчання, покращення рівня знань іноземної мови, формуванню крос-
культурних цінностей, толерантності та ін. Однак, ПНУ не надало інформації щодо реалізації таких програм серед
студентів ОП «Туризм». Кафедрою туризму підготовлені міжнародні договори (терміни дії 2016-2024 рр ) з 9 ЗВО
Польщі, Литви, Білорусі; в рамках яких може здійснюватись академічна мобільність здобувачів ВО ОП «Туризм»
(http://surl.li/rujj). Для пошуку відповідної програми міжнародний відділ інформує студентів щодо програм
академічного обміну як: Global UGRAD (США), стипендіальна програма ім. Л.Кіркланда т а комісії Фулбрайта
(Fulbright Graduate Student Program (США), кампанії уряду ФРН «Study in Germany – Land of Ideas» (Німеччина);
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глобальну інноваційну програму для молоді UPSHIFT Online; освітньо-грантової програми для жінок-фермерок
«TalentA» (Corteva Agriscience); Польською фундацією «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового
Співробітництва»; стипендіальні програми для дослідників від LEIBNIZ SCIENCECAMPUS (LSC); Erasmus+ (ЄС) та
інші.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в регулюється «Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання в ПНУ» (http://surl.li/serb), (Пр. ВР №6 від 26.10.2020р.) яке
розміщене у відкритому доступі на офіційному сайті. У положенні перераховано види неформальної освіти
(навчання із сертифікацією, навчання в рамках академічного співробітництва з ЗВО-партнерами, короткострокові
курси спрямовані на підвищення кваліфікації, сертифікатні програми, сертифікати про стажування, навчання за
договорами), враховано перерахунок в ЄКТС, зазначено процедуру визнання результатів та оцінювання. Механізм
перезарахування результатів навчання прозорий та зрозумілий. Відповідно до п.2.3. «Положення про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» (http://surl.li/mkcy) (Пр. ВР № 7 від
27.02.2020р.) визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові
компоненти ОП, оскільки вибіркові компоненти здобувач може самостійно обирати з широкого переліку ОП, що дає
йому змогу вивчити те, чого він ще не знає; та п. 2.4. Університет може визнати результати навчання у
неформальній освіті в обсязі не більше ніж 10% від загального обсягу по конкретній ОП. В Положенні детально
описана процедура визнання результатів неформальної освіти, повноваження предметної комісії, система
оцінювання, процедура екзамену та ін. Під час інтерв’ювання здобувачів ВО студентка повідомила, що її сертифікат
з курсу «HORECA – Сфера обслуговування» було зараховано як модуль дисципліни «Організація готельної справи».
Інших випадків підтвердження результатів неформальної освіти не було. На момент проведення акредитаційної
експертизи практики застосування вказаних правил не було зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Чіткість і зрозумілість Правила прийому на здобуття вищої освіти в ПНУ; під час організації і прийому здобувачів
вищої освіти дотримуються ПНУ та інші вимоги законодавчих актів. В наявності є усі внутрішні документи та
Положення, які регулюють порядок визнання результатів неформальної освіти, результатів навчання отриманих в
інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності.

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

Нерозвиненість механізмів визнання результатів навчання в рамках академічного співробітництва та неформальної
освіти на ОП. Робота з міжнародної мобільності студентства знаходиться на початковому етапі і за 5 років існування
ОП так і не виявлено прикладів успішної реалізації можливостей отримання soft skills. Рекомендації: активізувати
роботу щодо розвитку міжнародної академічної мобільності шляхом укладення двосторонніх договорів, в т.ч. з
туристичними підприємствами на базі яких проводяться курси туристичних гідів, фахівців туристичного супроводу;
інструкторів (за видами туризму), курси сомел’є, курси хостес та HORECA; навчально-тренінгові компанії з
іноземної мови та ін. Для популяризації студентських обмінів та сприянні культурного діалогу між студентами
України розглянути можливість внутрішньої академічної мобільності із ЗВО, де, зокрема, представлена ОП
«Туризм» або аналогічні. Внести до робочих програм / силабусів навчальних дисциплін перелік рекомендованих
онлайн-курсів на освітніх платформах, як безкоштовних (https://prometheus.org.ua/; https://vumonline.ua/;
https://learnlifelong.net/ тощо) так і умовно безкоштовними та платними (https://coursera.org/; http://www.edx.org/
тощо), які можуть бути зараховані, як результати неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання є зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, своєчасно оприлюднюються
на офіційному веб-сайті Університету. Процес організації і проведення прийому здобувачів вищої освіти
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здійснюється на належному рівні з урахуванням вимог чинного законодавства. Вимоги та організаційні процедури
прийому на навчання, переведення, перезарахування результатів навчання, реалізації права на академічну
мобільність за ОП формально визначені. ОП в контексті критерію 3 загалом відповідає вимогам, але мають місце
недоліки, які не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти та заслуговують
відповідності 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.

Аналіз освітньої програми «Туризм», дозволяє стверджувати, що відповідно до п.3.2. Положення про організацію
освітнього процесу навчання в університеті від 27.03.2019 р. (https://cutt.ly/NlWXsfy) здійснюється за такими
формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи; відповідно до п.3.3.
основними видами навчальних занять є: лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація. Аналіз робочих програм навчальних дисциплін та силабусів, аналіз матриці відповідності методів
навчання і викладання програмним результатам навчання у відомостях самооцінювання (таблиця 3) показав, що
задекларовані форми та методи навчання і викладання в цілому сприяють вимогам студентоцентрованого підходу
та відповідають принципам академічної свободи. На жаль, ЕГ не мала змоги впевнитися у ефективності
задекларованих інтерактивних методів навчання (аналіз помилок, аудіовізуальний метод, брейнстормінг, діалог
Сократа тощо). Неможливо було також з’ясувати забезпечення лекційних курсів необхідною кількістю навчального і
методичного матеріалу, наявність завдань різного рівня складності, тестів. Недоступність електронного ресурсу під
час акредитації значно знижує можливість отримати позитивні відгуки. ЕГ здійснено аналіз силабусів навчальних
дисциплін, які розроблені у відповідності до Положення про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/GlUZMxF). ЕГ констатує, що силабуси розглядаються як складова частина системи забезпечення
якості освітньої діяльності університету, затверджуються навчально-методичною комісією та Вченою радою
факультету. Силабуси багато в чому дублюють зміст РП, потребують оновлення базові підручники з дисципліни у
списку рекомендованих джерел, бажано позбутися російськомовних і застарілих джерел інформації, дати
посилання на електронний репозитарій університету та електронний каталог. Відповідно до п.2.6. «Положення про
організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/NlWXsfy) здобувачі мають можливість користування навчальними
приміщеннями, бібліотекою, читальними залами, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою,
обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання. Під час огляду матеріальної бази та спілкування з
керівником навчально-наукового центру інформаційних технологій ЕГ впевнилася, що лекційні заняття
проводяться з використанням мультимедійної техніки, в аудиторіях встановлено стаціонарні мультимедійні засоби.
Під час навчання використовується студентоцентрований підхід, який полягає у тому, що студенти мають певну
автономність, можуть обирати варіанти для індивідуальних дослідницьких завдань, тематики кваліфікаційних робіт
(шляхом узгодження її з науковою тематикою кафедри та місцем проходження практики), що також є доказом
відповідності навчання принципам академічної свободи. Під час бесід зі здобувачами ОП ЕГ почула ствердні
відповіді щодо можливості вибору, але можливості проаналізувати процес не було надано.

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).

Як показала зустріч, здобувачі вищої освіти мають доступ до ОП, в основному поінформовані про цілі та зміст ОП,
порядок і критерії оцінювання (https://cutt.ly/MbeRs7I). На сайті університету розміщена ОП за 2020 р., за
результати вивчення якої ЕГ констатувала, що інформація зрозуміла, містить критерії та методи оцінювання. На
сайті університету у розділі Публічна інформація (https://cutt.ly/sbeElLj) розміщені Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін (https://cutt.ly/fbeT9bv), Положення про організацію освітнього
процесу (https://cutt.ly/wbeYgLt), Положення про оскарження результатів підсумкового контрою
(https://cutt.ly/RbeR1bX). На вкладці студенту викладені розклад занять, графіки навчального процесу, форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів (https://cutt.ly/Mbe1GNf). Всі освітні компоненти мають
відповідні робочі програми і силабуси, які розміщені на сайті кафедри (https://cutt.ly/dbexIBt). ЕГ не мала
можливості перевірити наявність РП і силабусів на сторінці «Система дистанційного навчання. Як показав аналіз
таблиці 3 більшість ПРН (ПР15, ПР16, ПР19, ПР 20, ПР 21) формуються за рахунок вивчення лише одного
обов’язкового освітнього компоненту; Під час зустрічей зі здобувачами ВО і академічним персоналом встановлено,
що інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів надається на першому занятті, на якому студентів ознайомлюють зі змістом
відповідної ОК, термінами виконання та здачі індивідуальних та самостійних робіт, порядком та критеріями їх
оцінювання.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.
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Поєднання освітньої та наукової діяльності в університеті регламентуються Положенням про організацію наукової,
науково-технічної діяльності (https://cutt.ly/ebts18A), п.8.3 якого визначені форми реалізації наукової роботи
студентів. На сайті кафедри є інформація про функціонування наукового гуртка «Планета туризму» (керівник Б.Л.
Шевчук), який функціонує відповідно до Положення https://cutt.ly/hbrYn6T). Для оперативного інформування і
продуктивного обміну думками в Messenger, Viber створена спільнота «Студентський науковий гурток». На сайті
університету є Проєкт для обговорення Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів
(https://cutt.ly/xbrUF3D.) Відповідно до п.3.1 членство в Науковому товаристві є вільним для осіб, які навчаються та
працюють в Університеті, і здійснюється на добровільних засадах. В той же час в Положенні про науковий гурток
кафедри у п.7.2 наголошується, що прийом і виключення здобувачів зі складу гуртка відбувається на основі рішення
керівника. На думку ЕГ це порушує принцип добровільності участі здобувачів у науково-дослідній роботі. У звіті про
роботу наукового гуртка наданого ЕГ публікації лише за 2019 та 2020 рр. У Відомостях про самооцінювання ОП
зазначена думка, що основна дослідницька складова – курсова і кваліфікаційна робота. Зважаючи на факт
відсутності перевірки курсових на плагіат до 2020 р. це твердження вважаємо хибним, яке не сприяє якості ОП.
Відповідно до Положення (https://cutt.ly/FvE1c0X) для атестації у формі атестаційного екзамену зі спеціальності на
магістерському рівні вищої освіти необхідною умовою є підготовка студентом одноосібної наукової публікації за
професійним спрямуванням. Для проходження атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи кількість наукових
публікацій становить: для здобувачів рівня бакалавра та спеціаліста – не менше двох, у тому числі одноосібних – не
менше однієї; для магістра – не менше трьох, у тому числі одноосібних не менше однієї, або не менше однієї
наукової фахової статті. Кваліфікаційна робота формується за сукупністю наукових публікацій здобувача вищої
освіти за темою дослідження. У кваліфікаційній роботі не допускається академічного плагіату, фальсифікації та
списування. Наукові публікації і кваліфікаційна робота здобувачів вищої освіти підлягають розміщенню в
інституційному репозитарії університету.

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

Відповідно до Положення про організацію навчального процесу (https://cutt.ly/XzsrhC6) та Положення про порядок
реалізації моніторингу перегляду ОП (https://cutt.ly/JbtkyOG) здійснюється моніторинг ОП «Туризм». Надані скан-
копії витягів із засідань кафедри (протоколи № 2 від 19.09.2017; № 12 від 15.08.2018; № 13 від 21.06.2019; № 2 від
30.09.2019) свідчать про розгляд питань перегляду та моніторингу ОП. В той же час часто відсутні зауваження
учасників засідання, а ухвала звучить однаково (відповідає всім вимогам та пропозиціям роботодавців). ЕГ
з’ясувала, що підставами для оновлення ОП були результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо оцінювання
якості освітньої програми, зауваження та пропозиції роботодавців і практиків. Удосконалення ОП здійснювалося на
основі рекомендацій стейкхолдерів, що підтверджено наданими ЕГ скан-копіями витягів з протоколів засідання
кафедри та під час зустрічей із НПП кафедри. Позитивним є розгляд питань (протокол № 2 від 30.09.2019) щодо
розширення баз закордонних практик, методики та проектування проведення он-лайн екскурсій та відеоекскурсій,
екскурсій в місцях техногенних аварій). ЕГ не отримала документального підтвердження оновлення змісту ОК у
зв’язку з відсутністю доступу до навчально-методичних матеріалів, які за інформацією гаранта розташовані в
системі дистанційного навчання. На жаль, на запит представникам ЗВО щодо доступу ЕГ до системи дистанційного
навчання була отримана відповідь про технічні проблеми, які не були вирішені до закінчення акредитації.
Матеріали не були отримані іншим способом. ЕГ в межах науково-дослідної роботи було надано проміжний звіт
НДР за 2020 рік, таблицю з апробаціями результатів, в якій зазначено 34 позиції надрукованих тез і статей НПП
кафедри.

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

ЕГ відмічає, що у Поліському національному університету існує практика реалізації Стратегії інтернаціоналізації
(https://cutt.ly/wbrtJnZ), в контексті якої здобувачі і НПП ОП беруть участь у міжнародних конференціях,
програмах та проєктах. Були отримані докази залучення здобувачів до програм академічної мобільності, до участі у
міжнародних науково-освітніх олімпіадах з туризму (https://cutt.ly/NxvIW7G), всеукраїнських конкурсах
студентських наукових робіт (https://cutt.ly/pxvISQr). Здобувачі (Ю. Пастернак, Н. Прилуцька, І. Осипенко, О.
Машевська та ін.) прийняли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Туризм: міжнародний
досвід та національні пріоритети» (2020); у Міжнародній науково-освітній олімпіаді з туризму (2020) прийняли
участь А. Фартушенко, Я Бабич; у ХІІ міжвузівській науково-практичній конференції «Формування особистості
студента: держава, суспільство, професія» (2020) прийняли участь О. Філоненко, А. Ващук. В грудні 2020 р. в рамках
міжвузівського обміну досвідом у проведенні наукових досліджень Я. Бабич, О. Кочергіна, К. Сивобородько взяли
участь в онлайн семінарі на тему: «Бренд-менеджмент. Корпоративний імідж та PR нового туроператора». В той же
час, потрібно більш активно імплементувати в освітній процес матеріали наукових дослідження здобувачів і НПП,
більше уваги приділити проєктному навчанню; активізувати роботу щодо підтримки стейкхолдерами наукових
проєктів НПП і ЗВО. ОП має укладені договори про співпрацю з рядом іноземних ЗВО: Вищою школою туризму і
екології (м. Суха Бескидська, Польща) (https://cutt.ly/jzEOUpk; https://cutt.ly/3zEOtC8); Академією Ігнатіума (м.
Краків, Польща). В той же час, на думку ЕГ є необхідність посилення навчання здобувачів ОП через дослідження
шляхом співпраці з іноземними ЗВО. Відповідно укладених угод про закордонну практику здобувачі мали
можливість стажування: Бабич Я. – трансферний гід, Туреччина, м. Анталія; Сивобородько К. – готель «Sol Nesebr
Mare, м. Несебр, Болгарія; Ляхович І. – готельний комплекс «Riviera Beach», м. Варна, Болгарія. Здобувачі ОП
мають сертифікати про закінчення освітнього курсу «HORECA-Сфера обслуговування», 2019 (А. Гаращук, А. Ващук,
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М. Горєва та ін.). 13 здобувачів у 2019 році пройшли програму додаткової освіти «Гід екскурсовод: основи
туристичного супроводу Житомирщини».

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивною практикою э значна кількість виїзних практичних занять та практичних тренінгів безпосередньо на
місці потенційного працевлаштування випускників ОП, що підтвердилося під час бесід і зустрічей зі здобувачами та
стейкхолдерами. Позитивним є те, що робота студентського гуртка кафедри організована на достатньому рівні, але
зважаючи на контекст трьох тем НДР («Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку
інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся» (0117U007357); «Організаційно-економічні
засади розвитку екологічного туризму» (0119U103399); «Гастрономічний туризм: теоретично-методологічний
конструкт та перспективи імплементації гастрономічних досліджень у сфері туризму та рекреації» (0119U103399))
бажано сформувати роботу ще одного гуртка або проблемної групи.

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

ЕГ рекомендує уникати дублювання змісту силабусів зі змістом РП навчальних дисциплін, тематики лекційних і
практичних занять. Для більш детальної характеристики засобів оцінювання та методів демонстрування результатів
навчання ЕГ рекомендує затверджувати РП і силабуси Вченою радою університету, попередньо обговорювати їх
зміст на спільних засіданнях кафедр, які забезпечують реалізацію ОК ОП. Задекларовані у відомостях про
самооцінювання інтерактивні форми, методи і прийоми, зокрема ОК11, ОК17, ОК20 та ін. не відображені ні у змісті,
ні в критеріях оцінювання РП та силабусів. ЕГ не мала можливості впевнитися у методичному забезпеченні ОК, так
як не мала доступу до системи дистанційного навчання на протязі процесу акредитації. ЕГ рекомендує привести у
відповідність таблицю 3 відомостей про самооцінювання щодо відповідності зазначених ПРН у розділі 4 РП
навчальних дисциплін. Привести оформлення списку рекомендованих джерел інформації у відповідність до
стандарту 2015 року. ЕГ рекомендовано активізацію роботи щодо отримання НПП свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твори наукового характеру. Сформовані на ОП можливості для поєднання навчання і
досліджень є недостатніми, не дозволяють досягти заявлених ПРН. Співпраця з іноземними науковими та освітніми
закладами не свідчить про відповідні сталі процеси й потребує удосконалення.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ рекомендує розширити тематику та змістову наповненість окремих обов’язкових освітніх компонентів, які б у
сукупності сприяли більш ґрунтовному забезпеченню набуття здобувачами фахових компетентностей та
програмних результатів навчання; розробити «Положення про менторство», що дозволить налагодити системний
підхід до наукової студентської роботи. Бажано розширити тематику роботи наукового студентського гуртка,
тематика якого відображала б всі напрямки наукової роботи НПП кафедри. Удосконалити форму і зміст силабусу,
своєчасно розміщувати комплекс навчально-методичного дисциплін в системі дистанційного навчання для вільного
доступу здобувачів ОП, своєчасно поповнювати електронний архів кваліфікаційними роботами зі спеціальності,
своєчасно надавати студентам методичні матеріали щодо визначення змісту самостійної роботи та чіткі і релевантні
критерії її оцінювання.

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.

На сайті університету оприлюднена узагальнена форма контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів
(https://cutt.ly/GbirXrq), в якій визначаються форми контролю: вхідний, поточний, модульний, семестровий,
підсумковий і екзаменаційний контроль знань. Позитивним є введення до Положення 4 розділу щодо об’єктивності
оцінювання результатів навчання здобувачів. В п. 2.14.1 Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ
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(https://cutt.ly/XzsrhC6) визначено зміст контрольних заходів; визначені основні завдання контролю. В університеті
розроблений механізм оскарження результатів оцінювання, який прописаний у розробленому в 2021 році
Положенні (https://cutt.ly/HbisCOJ). За результатами анкетування та спілкування зі здобувачами вищої освіти ЕГ
встановила, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів є достатньо чіткими, зрозумілими,
оголошуються викладачем на першій парі відповідної навчальної дисципліни, розміщуються у вільному доступі в
силабусах для всіх ОК. Так, 61,5% здобувачів ОП «Туризм» відповіли так, на питання щодо об’єктивності
оцінювання; 76,9% отримують інформацію про цілі, зміст ПРН, порядок та критерії оцінювання з силабусів, 11,5%
перед вивченням дисципліни та виконанням робіт. Підсумкове оцінювання академічної успішності здобувачів
визначається за 100-бальною шкалою, шкалою ЕСТS і національною (чотирівневою) шкалою оцінок.

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

Форми атестації здобувачів вищої освіти на ОП відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://cutt.ly/mbiHN1). Відповідно до Положення про
кваліфікаційні роботи (https://cutt.ly/fbiJCeU) атестація здобувачів за ОП «Туризм» здійснюється у формі захисту
кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. Кваліфікаційна робота на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти має передбачати самостійне розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми у
певній сфері, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теоретичних положень і
методів науки. Захист кваліфікаційної роботи є публічним, для чого створюється екзаменаційна комісія у
відповідності до Положення про порядок створення та організації роботи ЕК (https://cutt.ly/6biLe6j). Порядок
організації захисту кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання компетентностей здобувачів вищої освіти під час
захисту розробляються випусковою кафедрою. Атестаційний екзамен має на меті перевірити досягнення здобувачем
вищої освіти ПРН, визначених Стандартом і ОП «Туризм».

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.

Правила проведення контрольних заходів прописані в Положенні про організацію навчального процесу у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/XzsrhC6) та у Положенні про порядок створення та організації роботи ЕК (https://cutt.ly/6biLe6j).
Склад комісій, розклад проведення захисту кваліфікаційних робіт затверджуються наказом ректора та
оприлюднюється на дошках оголошень кафедри туризму та деканату та через сайт. ЕГ з’ясувала під час зустрічей,
що правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими та доступними для усіх учасників освітнього
процесу. Здобувачі не досить впевнено давали відповідь на запитання, щодо форми проведення (усної чи в
тестовому вигляді дистанційно). Під час бесіди студенти повідомили, що отримують інформацію про кількість
набраних балів з електронного журналу. На жаль, у зв’язку з відсутністю доступу до Moodle ЕГ не змогла впевнитися
в цьому. Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/YbiBzxh) (розділ 4 система
оцінювання здобувачів) регулює правила проведення контрольних заходів. В університеті розроблене і функціонує
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів
(https://cutt.ly/Ibi0v6U). На ОП «Туризм» як показали результати співбесіди зі здобувачами конфлікти відсутні, але
ЕГ звернула увагу керівництва на результати опитування. Зокрема, на запитання щодо звернення здобувачів для
запобігання та врегулювання конфліктів із викладачем були отримані такі відповіді: 50% будуть звертатися до
ректора; 75,6% - до куратора і лише 5,1% до психолога. Під час зустрічей ЕГ з представниками підрозділів, які
забезпечують інформаційну, консультативну підтримку здобувачів вищої освіти ЕГ отримала вичерпну інформацію
щодо вирішення цього питання від керівника психологічного хабу Safe_Spase – доктора психологічних наук,
професора Журавльової Л.П. ЕГ рекомендує розробити план співпраці здобувачів ОП «Туризм» та проведення
спільних заходів із психологічною службою університету. Процедура повторного проходження контрольних заходів
регулюється п. 3.14.2.3 Положення про організацію навчального процесу у ЖНАЕУ (https://cutt.ly/XzsrhC6).
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. В університеті Положенням про оскарження
результатів оцінювання (https://cutt.ly/HbisCOJ). регулюються забезпечення об’єктивності оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти, порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів,
порядок повторного проходження контрольних заходів. Під час зустрічей ЕГ впевнилася в тому, здобувачі
поінформовані про процедуру вирішення конфліктних ситуацій та оскарження результатів оцінювання (78,9%
здобувачів відповіли, що ознайомлені з порядком оскарження).

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
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(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Забезпечення академічної доброчесності регулюється в Університеті наступники документами: Положенням про
внутрішню систему забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/YbiBzxh) (розділ 10 запобігання та виявлення
академічного плагіату в академічних працях); Положенням про академічну доброчесність (https://cutt.ly/VbiN0F2);
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/YbiBzxh); Положенням про порядок
попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань (https://cutt.ly/hzKnIPT); Порядком перевірки
наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату
(https://cutt.ly/0zKvTcV); Наказом №61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та виявлення
академічного плагіату (https://cutt.ly/DzKbkKq). Мінімальне допустиме значення рівня оригінальності роботи
складає 50%. Для здобувачів ОП «Туризм» первинна перевірка текстів на плагіат є безкоштовною. На ОП
кваліфікаційні роботи перевіряються на наявність плагіату за допомогою онлайн-сервісів Unicheck та Strike
Plagiarism. За результатами опитування здобувачів ОП дотримання доброчесності вони представляють як:
недопущення плагіату – 61,5%; не фальсифікування результатів – 47,4%. Достатньої кількості підтверджень щодо
п.3.2. Попередження плагіату в академічному середовищі Університету здійснюється шляхом проведення комплексу
профілактичних заходів ЕГ не знайшла. Під час співбесіди здобувачі зауважували лише на бесідах, які з ними
проводить директор бібліотеки Ігнатюк М.В. Зазначені у п.3.5 роботи, що підлягають перевірці на плагіат містять
курсову роботу (Положення розроблене в 2017 році), але на момент акредитації лише розпочалася ця робота.
Відповідно до нормативних актів та документів регламентовані реакції ЗВО на порушення академічної
доброчесності, зокрема: встановлення двох і більше фактів плагіату у текстах робіт здобувачів наукового ступеня
може бути підставою для виключення з докторантури (аспірантури) чи відкріплення здобувача від кафедри. Факти
плагіату у роботах НПП враховуються при продовженні контракту. Виявлення академічного плагіату в
опублікованих працях є підставою для заборони автору включати такі праці у перелік науково-методичних
публікацій. Під час зустрічей було з’ясовано, що подібних фактів на ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В університеті розроблений механізм оскарження результатів оцінювання, який прописаний у Положенні 2021 р.
Форми атестації здобувачів вищої освіти на ОП відповідають Стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Правила проведення контрольних заходів є чіткими, зрозумілими
та доступними для усіх учасників освітнього процесу. Стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності
забезпечені документами, які у вільному доступі на сайті Університету і мають необхідну інформацію щодо
процедури перевірки на плагіат та реакцій на порушення академічної доброчесності. ЕГ отримала докази того, що у
ЗВО запроваджена система перевірки на оригінальність результатів наукової роботи програмою Unicheck та Strike
Plagiarism. Для недопущення виникнення корупції, як однієї із складових порушення доброчесності на сайті
Університету у розділі Публічна інформація («Запобігання та протидії корупції)» розміщені Положення про
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/aboiat1); наказ про призначення
уповноваженої особи (Савчук Т.В.) (https://cutt.ly/7boorMK); наказ про створення комісії з оцінки корупційних
ризиків (https://cutt.ly/0boocJR).

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

Активізувати роботу щодо ознайомлення учасників освітнього процесу зі змістом Положення про академічну
доброчесність, запобігання та виявлення плагіату ( https://cutt.ly/CbemgcJ) та процедурою притягнення до
академічної відповідальності, зокрема шляхом проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, диспутів за участі як
здобувачів, так і НПП; започаткувати практику заповнення усіма учасниками освітнього процесу Декларацій про
дотримання академічної доброчесності, засвідчених особистим підписом. Бажано розширити розділ 5. Положення
про академічну доброчесність «Відповідальність за плагіат». Активізувати учать студентів ОП у міжнародних
проєктах, забезпечити системне інформування їх про програми академічної мобільності. ЕГ рекомендує більш
активно обговорювати на засіданні кафедри питання розробки, обговорення та впровадження методів об’єктивного
контрою й оцінювання знань здобувачів (наприклад розмістити ознайомчо-інформативні плакати та стенди щодо
важливості дотримання принципів академічної доброчесності; у системі Moodle для усіх бажаючих розмістити
лекційні матеріали з академічної доброчесності).

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, ЕГ дійшла висновку, що встановлені недоліки є несуттєвими і в
основному мають рівень рекомендацій експертна група оцінює критерій 5 як такий, що має рівень відповідності В.

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.

Проведена ЕГ оцінка академічної та професійної відповідності викладачів навчальним дисциплінам, які вони
викладають показала, що в цілому професійна кваліфікація відповідає цілям ОП та ПРН. Група забезпечення ОП
«Туризм» складається з 19 викладачів (17 за основним місцем роботи та 2 сумісників). Академічна кваліфікація НПП
підтверджена дипломами магістрів та науковими ступенями і вченими званнями. ОП забезпечують 6 докторів наук
(30%), 13 кандидатів наук (68,4%), 5 професорів (26,3%), 11 доцентів (57,9%), 2 старших викладачі (10,5%), 1 старший
науковий співробітник (5,3%); структура викладацького складу за статтю: на ОП працює 12 жінок (63,2%) і 7
чоловіків (36,8%). Викладачі Шевчук Б.Л., Чернишова Т.М., Тищенко С.В., Хант І.О. мають сертифікат B2; 1
викладач має диплом спеціаліста (2020), який підтверджує рівень володіння іноземною мовою. Сертифікат «ArcGIS
базовий» отримали: Шевчук Б.Л., Ковалевська І.М.; сертифікат, який підтверджує членство в «Асоціації індустрії
гостинності України» отримали: Нестерчук І.К., Тищенко С.В., Чернишова Т.М., Шевчук Б.Л.; свідоцтво про
підвищення кваліфікації в НУБІП України отримали: Нестерчук І.К., Тарасова В.В., Тищенко С.В., Чернишова Т.М.,
Шевчук Б.Л., Ковалевська І.М. Викладачі ОП є кваліфікованими фахівцями у галузях знань 03 Гуманітарні науки,
05 Соціальні та поведінкові науки, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 24 Сфера обслуговування;
мають публікації, підручники та навчальні посібники, які в основному відповідають тематиці дисциплін, що
викладаються (Нестерчук І.К. Ландшафтна екологія: навчальний посібник, 2017; Рекреаційні комплекси світу:
навчальний посібник, 2019; Тищенко С.В. Туристське краєзнавство: навчальний посібник, 2019; Рекреаційні ресурси
України: навчальний посібник, 2019; Тарасова В.В. Безпека в туризмі та страхування: підручник, 2019; Основи
організації наукових досліджень в туризмознавстві: підручник, 2018; Бондаренко Е.Л., Нестерчук І.К. ГІС та
технології в туризмі: конспект лекцій, 2019; Климова А.Я. Українська мова (за професійним спрямуванням):
навчальний посібник, 2020). ЕГ рекомендує розробити повне методичне забезпечення дисциплін ОП, в т.ч. і у
тематичній їх спрямованості та відповідності НДР НПП. Аналіз наукових публікацій НПП у наукометричних базах,
фахових виданнях, участь у конференціях, керівництво НДР здобувачів засвідчив їх певну відповідність змісту
освітніх компонентів, які вони забезпечують на ОП. В той же час кількість публікацій у наукометричних базах даних
Scopus та Web of Science на ОП є недостатньою. В той же час ЕГ рекомендує збільшити кількість публікацій у
наукометричних базах даних Scopus та Web of Science НПП, які забезпечують викладання на ОП. Аналіз показав, що
здобувачі загалом задоволені рівнем і методами викладання дисциплін ОП. Зустріч зі здобувачами ВО засвідчила
намагання викладачів забезпечити якісну і зручну для студентів модель співпраці у навчальному процесі, що
орієнтована на досягнення програмних результатів навчання.

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

Конкурсний добір НПП У Поліському національному університеті відбувається відповідно до Порядку проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/zv3OisB). Під час співбесіди з начальником відділу кадрів ЕГ впевнилася у неупередженому ставленні
до кандидатів на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників, Процедура конкурсного відбору
зрозуміла й чітка, рішення конкурсною комісією (https://cutt.ly/wv3Srgq) приймаються колегіально, рішення
об’єктивні та обгрунтовані. Відповідно до п.4.2 оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення
вакантної посади НПП, терміни та умови його проведення публікують у друкованих засобах масової інформації та
на офіційному сайті університету; п.4.4. конкурс оголошується не пізніше як через два місяці після набуття нею
статусу вакантної та не раніше, ніж за три місяці до закінчення трудового договору (контракту). Відповідно до
порядку, спочатку кандидатури обговорюються на засіданнях трудового колективу кафедр, вони повинні
відповідати п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. З метою неупередженості оцінки
професійного рівня претендента пропонується претендентам провести йому відкрите заняття. Далі висновки
кафедри передаються на розгляд конкурсної комісії. Відповідно до п.5.9 рекомендації кафедри та конкурсної комісії
передаються на розгляд Вченої ради факультету. Під час спілкування з представником відділу кадрів було з’ясовано
(п. 6.2) з асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором та директором бібліотеки, завідувачем
аспірантури та докторантури укладається контракт строком від одного до п’яти років. Термін дії контракту на
посадах доцентів, професорів для осіб, які не мають відповідних вчених звань, не більше, ніж два роки при першому
обранні (враховуючи і попередній термін роботи на цій посаді на умовах трудового договору). Науково-педагогічні
працівники під час зустрічі підтвердили вищезазначене та наголосили на процедурі ретельного відбору кадрів.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
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ЕГ з’ясувала, що заклад вищої освіти залучає роботодавців до участі у розгляді та вдосконаленні ОП, про свідчать
витяги з протоколів засідань кафедри (Протокол № 7 від 20.05.2020; протокол № 8 від 25.0.52020; протокол № 7
від 03.03.2021), скан-копії яких були надані на запит ЕГ. Залучення роботодавців до участі в освітньому процесі
проводиться відповідно до умов укладених договорів про співпрацю та угод про практики: ТА «Anna Travel» (від
07.09.2020 р.), ТА «На Валізах» (від 11.09.2020 р.), комунальне підприємство ЖО Л-СЦРЗ для Д та ДН «Дениші»
(від 25.11.2020 р.), ТА «Патріот» (від 08.10.2020 р.). Укладені також угоди про співробітництво з Університетом
туризму та екології (Польща); Академією ІГНАТІАНУМ у Кракові (Польща); Меморандуми про співпрацю з
культурно-мистецьким центром «Поліська хата», з комунальним закладом «Національний музей космонавтики ім.
С.П. Корольова», ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» та ін. Відповідно до Положення про практику здобувачів
(https://cutt.ly/iv3DG62) та про закордонну практику (https://cutt.ly/cv3DTXL) на ОП укладені договори про
співпрацю на проходження практики здобувачів вищої освіти з приватним підприємством «STAFFORENT» LTD (м.
Варна, Болгарія), ТзОВ «Глоб Воркс» (Україна), Sinerji Animasyon Yönetim Danişmanliği Organizasyon Inşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Туреччина), Easy Europe s.r.o. (Rozvadov Chech Republic), BBSTAFF
ORGANIZASYON&ANIMASYON&TURIZM&SANAYI LTD. ŞTI (Туреччина), Болканс джопс ЕООД (м. Софія, Болгарія).
Відповідно до п.2.2.1 Положення про екзаменаційну комісію (https://cutt.ly/nv3FqH1) до складу ЕК додатково
можуть входити делеговані, відповідно до укладених угод про співпрацю, представники територіальних/галузевих
представницьких органів роботодавців. Відповідно до п.2.2.3 2.2.3. голова ЕК призначається ректором університету
за поданням проректора з навчальної роботи з числа провідних фахівців підприємств, вчених наукових установ,
науково-педагогічних працівників інших закладів вищої освіти. Зустріч ЕГ з роботодавцями дозволяє зробити
висновок, що взаємозв'язок ЗВО з підприємствами носить змістовний і постійний характер. ЕГ впевнилася в тому,
що роботодавці зацікавлені у набутті практичних знань студентами та працевлаштуванні випускників. Під час
зустрічі з роботодавцями та зі здобувачами вищої освіти експертна група переконалася, що студенти дійсно
проходять практику на даних підприємствах, а роботодавці зацікавлені в фахівцях даної освітньої програми,
регулярно вносять свої пропозиції щодо удосконалення змісту освітньої програми, залучаються до викладання
дисциплін професійного циклу ОП. Позитивною практикою є створення Громадської ради стейкхолдерів на ОП, до
якої входять 9 роботодавців, головою обрано Дехтяренко С.С., директора туристичної агенції «Патріот» (м.
Житомир).

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

Експертною групою на основі аналізу документів, скан-копій протоколів засідання кафедри та інформації на сайті
кафедри й університету було з’ясовано, що для викладання на ОП «Туризм» залучена директор туристичної агенції
«Віта-тур» Чорноморець Л.О., яка проводить практичні заняття, а також інші стейкхолдери, які проводять гостьові
лекції (співвласник кафе «Pont» Д. Луняк, власниця культурно-мистецького центру «Поліська хата» І. Величко,
директор туристичної агенції «Мер-Ха-Ба» І.Бурутіна, голова громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм» С.
Дехтяренко, керівник ресторану «Прімавера» готелю «Рейкарц» Н. Весельська).

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

Професійний розвиток НПП регламентується Положенням «Про підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників ЖНАЕУ» від 27.02.2020р. (https://cutt.ly/lf3nyyu). ЕГ впевнилася в тому, що ННЦ
забезпечення якості освіти університету планує, організовує та контролює графік підвищення кваліфікації.
Відповідно п.5 Положення стажування та підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації викладачів та
враховується під час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору. Визначено також обсяг
кредитів підвищення кваліфікації, яке відбувається не рідше, ніж один раз на п’ять років. Налагоджена міжнародна
співпраця викладачів ОП із закордонними ЗВО. ЕГ отримала документи, які підтверджують виконання плану
стажування та підвищення кваліфікації НПП ОП. За інформацією від ЗВО і згідно таблиці 2 відомостей про
самооцінювання викладачі ОП лише у 2020 р. пройшли стажування: у Вищій школі туризму і екології в Сухій
Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща (180 ECTS) (Нестерчук І.К., Ковалевська І.М., Чернишова Т.М.); Тищенко
С.В. (проєкти: «Hamnet» Spol. sr.o (Чеська Республіка). У вкладці веб-сайту університету Публічна інформація
(https://cutt.ly/vv3HKH7) розміщені пропозиції щодо підвищення кваліфікації та стажування, програми курсів на
базі: Інституту менеджменту та освіти дорослих (2020); Українського відкритого університету післядипломної
освіти; графік підвищення кваліфікації НПП в наукових установах НААН на 2021 р. ЕГ впевнилася у існуванні
процедур моніторингу рівня професіоналізму викладачів. Дієвість системи професійного розвитку НПП була
підтверджена.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічей з НПП, керівництвом, адміністративним та допоміжним персоналом було з’ясовано, що відповідно
до Статуту Поліського університету (https://cutt.ly/mv7CLup), Колективного договору (https://cutt.ly/dv7ViiN),
Положення про преміювання (https://cutt.ly/ov7Vvhn) визначені види та порядок встановлення премій. У
Положенні про нагороди та почесні звання (https://cutt.ly/Bv7V1dC), визначені нагороди співробітникам за
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багаторічну, сумлінну та бездоганну працю, за заслуги у навчальній, науковій, інноваційній, організаційно-
адміністративній, громадській та виховній роботі. У п. 2.11 зазначені випадки, коли премія не виплачується. В
результаті зустрічей з керівництвом ЗВО і з академічним персоналом, експертна група переконалась, що
стимулювання розвитку викладацької майстерності, преміювання НПП за досягнення у навчальному процесі, за
значні досягнення в роботі, за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, за публікації у
міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, за своєчасний захист дисертаційних досліджень
реально функціонує.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Всі НПП, які викладають на ОП «Туризм», мають достатню академічну та професійну кваліфікацію відповідно
дисциплінам, які вони викладають. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими та публічними; НПП
ретельно добираються для забезпечення конкретних освітніх компонентів ОП. Позитивним є залучення
стейкхолдерів до проведення практичних занять і гостьових лекцій на ОП. ЗВО сприяє розвитку викладацької та
професійної майстерності НПП шляхом матеріального й морального заохочення. Відповідно до наданих документів
ЕК констатує, що міжнародна співпраця викладачів ОП із закордонними ЗВО налагоджена на достатньому рівні.

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

ЕГ рекомендовано підсилити науково-викладацький склад на ОП спеціалістами з базовою туристичною освітою, з
досвідом професійної діяльності у сфері туризму, з науковими ступенями доктора чи кандидата наук. З метою
підсилення професійної кваліфікації НПП ЕГ рекомендує підсилити наукову діяльність на ОП шляхом активізації
публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science; максимально наблизити тематику статей
у фахових виданнях, монографій та навчальних посібників до змісту курсів, які викладаються НПП. ЕГ рекомендує
виключити з п. 7 Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з
ними контрактів у ЖНАЕУ посаду асистента, яку рекомендовано обирати таємним голосування на вченій раді
факультету. ЕГ вважає, що виключення п.7 дасть можливість більш ретельно прослідкувати за роботою та
здобутками НПП на посаді асистента, що в кінцевому рахунку вплине на якість ОП в майбутньому при заключенні
контракту. ЕГ рекомендує відредагувати зміст п. 2 щодо проведення конкурсу на заміщення посад, які займаються
на умовах сумісництва. ЕГ вважає за необхідне звернути увагу на усунення зауваження на першій акредитації щодо
доцільності зараховування професіоналів-практиків на посади викладачів, зокрема на умовах погодинної роботи,
що буде сприяти зміцненню професійних зв'язків та зростанню ефективності викладання на ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на наведені сильні сторони та позитивні практики (достатню академічну та професійну відповідність,
дієвість системи заходів ЗВО щодо стимулювання професійного розвитку й підвищення викладацької майстерності,
активне залучення стейкхолдерів до навчального процесу тощо) і слабкі сторони (недостатня активність викладачів
ОП щодо публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
необхідності підсилення науково-викладацький складу спеціалістами з базовою туристичною освітою та досвідом
професійної діяльності у сфері туризму); спрямувати наукові здобутки НПП на зміст дисциплін, які вони
викладають. Експертна група дійшла висновку, що ОП «Туризм» обґрунтовано відповідає рівню В за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час експертизи було підтверджено, що загалом, фінансові та матеріальні ресурси та навчально-методичне
забезпечення достатнє для реалізації цілей ОП програми та програмних результатів навчання, а саме: три
спеціалізовані лабораторії «Технологія готельної справи», «Технологія ресторанної справи» та «Туристичної
топографії, закування та картографії». Обладнання лабораторій «Технологія ресторанної справи» та «Туристичної

Сторінка 20



топографії, закування та картографії» відповідають РН зазначених в ОП. Лабораторія «Технологія ресторанної
справи» має наступне обладнання (включаючи, але не обмежуючись): блендер, міксер, подрібнювач 3 в 1,
вафельниця, кавоварка, посуд різного форм-фактору, джига, шейкер, столові прибори, келихи тощо. Лабораторія
«Туристичної топографії, закування та картографії» має наступне обладнання (включаючи, але не обмежуючись):
компаси, намети, рюкзаки Denali 85 л., курвіметри, топографічні карти різних масштабів. В свою чергу якісне
обладнання лабораторії «Технологія готельної справи» ставить під сумнів можливість отримання РН зазначених в
ОК «Організація ресторанної справи», а саме: РН6, РН9, РН15 (https://bit.ly/2R6d6Qk). Згідно до наданої інформації
лабораторія обладнана наступним: рушники, прасувальна дошка, праска, фени, набори для ванних кімнат, постільні
набори, екран проекційний на тринозі, проектор; все це слабо корелюється з РН та темами лабораторних робіт. На
базі ЗВО функціонують 5 комп'ютерних аудиторій обладнаних процесорами Intel I5, 16 ОЗУ, з встановленим
спеціалізованим ПЗ. Окрім іншого, функціонує Центр геоінформаційних технологій та обробки даних ДЗЗ, на якому
проходили підготовку НПП (Ковалевська І.М., Шевчук Б.Л.) за спеціалізованою програмою AreGIS PRO для
подальшого впровадження в ОП. Під час експертизи ЕГ не отримала документального підтвердження оновлення
змісту ОК у зв’язку з відсутністю доступу до навчально-методичних матеріалів, які за інформацією гаранта
розташовані в системі дистанційного навчання (проте факт розміщення матеріалів підтвердили студенти під час
зустрічі). Корелюючи з п.6.1. даного звіту ЕГ констатує, що забезпечення навчально-методичними матеріалами
потребує удосконалення як у кількості навчально-методичних матеріалів, так у тематичній їх спрямованості. В ПНУ
функціонує Наукова бібліотека (https://bit.ly/3aIMjkf), яка регулюється Положенням про наукову бібліотеку ЖНАЕУ
(https://bit.ly/3tW0r1f) та налічує 8 читальних залів. При бібліотеці працює історичний музей університету та
Інформаційний центр Європейського Союзу в Житомирській області. Функціонує електронний каталог та
репозиторій що налічує більш ніж 10 тисяч повних текстів документів, окрім іншого він наповнюється в тому числі і
працями НПП. За запевненням директорки бібліотеки є передплата на 15 фахових друкованих видань за
спеціальністю, а загальний фонд налічує 462 163 примірники.

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

Під час спілкування з НПП, здобувачами вищої освіти та представниками структурних підрозділів було зафіксовано,
що ЗВО надає безоплатний доступ до інфраструктури, що необхідна для забезпечення освітнього процесу. В
університеті працює безкоштовний Wi-Fi, в тому числі і в гуртожитках. На базі бібліотеки є 5 ПК, де можна
займатися у позанавчальний час, що було підтверджено під час зустрічі зі студентами. Послуги бібліотеки є
безоплатними та доступними для НПП та студентів. Займатися в лабораторіях поза рамками освітнього процесу
можливо за попередньою домовленістю з відповідальною особою. Дистанційна освіта забезпечена системою Moodle,
не дивлячись на те, що доступу зі сторони НПП ЕГ не отримала, експерти змогли зайти до системи з точки зору
здобувача освіти. Факт відкритого доступу до каталогу вибіркових дисциплін підтверджено не було.
(https://bit.ly/3vptbj7) Окрім того, під час акредитації було підтверджено факт від НПП та студентів, що при
запізненні студентів до гуртожитку (після 23:00) вони мають аргументувати своє запізнення довідкою з роботи,
квитком з потягу тощо, в іншому випадку, цей факт вноситься в журнал та інформація передається до кураторів та
батьків. ЕГ рекомендує звернути увагу на Лист МОН України №1/9-550 від 17.11.2015р та на Лист МОН України №
1/9-577 від 31.10.2017, а саме: «… Вважаємо неприпустимим встановлення вимог стосовно обов’язкового запису
причин запізнення у спеціальні журнали або подання пояснювальних записок за такими фактами із подальшим їх
розглядом адміністрацією ВНЗ чи іншими органами (профспілками, органами студентського самоврядування),
оскільки такі практики є порушенням права на повагу до особистого життя, гарантованого статтею 8 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод», – та передивитись практику фіксування т.з. «порушень».

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.

За запевненням студентів, в аудиторіях є вогнегасники, на кожному поверсі є схема евакуації, та в цілому на
першому курсі вони мали інструктаж щодо пожежної безпеки. Тим не менш, на офіційному сайті університету немає
Положень що регулюють цей сектор. Окрім іншого при спілкуванні з представниками самоврядування, та
безпосередньо зі здобувачами вищої освіти було виявлено, що у вищому навчальному закладі був сформований
сприятливий морально-психологічний клімат, та випадків цькування (буллінгу) та дискримінації не було. Для
регуляції проведення комфортного освітнього процесу в умовах пандемії та дистанційної освіти за запевненням
представників самоврядування проводяться опитування. На базі ЗВО функціонує Соціально-психологічна служба,
що опікується психологічним здоров'ям НПП та студентів, проводить тренінги та мастер-класи для підтримки
учасників освітнього процесу, особливо в умовах пандемії (https://bit.ly/3tW7LKh). Окрім іншого, для юридичної
підтримки студентів та НПП діє Юридична клініка (https://bit.ly/3tYuB3V), що можна вважати позитивною
практикою.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
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Під час експертизи та зустрічей зі здобувачами вищої освіти, НПП, представників структурних підрозділів та зі
представниками самоврядування, було встановлено, що освітню підтримку забезпечують безпосередньо працівники
кафедри та НПП що викладають за даною ОП. Організаційна підтримка за запевненням студентів надходить від
кураторів груп та представників деканату, кафедри та органів самоврядування. Інформаційна та консультативна
підтримка забезпечується представниками структурних підрозділів в залежності від того, в якій площині
знаходиться питання. Зокрема, Бібліотека Поліського національного університету здійснює перевірку на плагіат
різних видів робіт за допомогою сучасних офіційних систем перевірки Unicheck та StrikePlagiarism (пройти перевірку
на антиплагіат можливо і анонімно), встановлює УДК та консультує студентів щодо літератури
(https://bit.ly/32QwWC3); студентське самоврядування приймає скарги та пропозиції від студентів та забезпечує
захист прав та інтересів останніх (https://bit.ly/3gI51w5); відділ забезпечення якості вищої освіти проводить
опитування щодо актуальних питань освітнього процесу. (https://bit.ly/3gJlYXe) Щодо соціальної підтримки:
Юридична клініка надає допомогу студентам в правовому полі (https://bit.ly/3tYuB3V), в ЗВО функціонує
Соціально-психологічна служба, що опікується психологічним здоров'ям НПП та студентів, в тому числі і під час
первинної адаптації (https://bit.ly/3tW7LKh), окрім іншого для захисту студентів заснована Первинна профспілкова
організація студентів Поліського національного університету (https://bit.ly/3tX5huV), до якої можна звернутися при
складних життєвих ситуаціях для отримання матеріальної допомоги.

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

В ПНУ діє Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю (https://bit.ly/2R7hfUb). Під час акредитації було
виявлено, що в корпусі №4 наявний пандус, ліфт та кнопка виклику співробітників, в корпусі де знаходиться
кафедра туризму та відповідні лабораторії є пандуси. Проте, на цьому інклюзивний простір вичерпується. Експертна
група рекомендує роздивитись можливість розширення інклюзивного простору, та створення єдиного плану
розвитку до 2030 року, задля забезпечення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. Наприклад, встановлення табличок Брайля, яскраві наліпки на сходи для осіб з вадами зору, не
обмежуючись виключно інфраструктурою для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Під час проведення
експертизи випадків навчання за ОП Туризм осіб з особливими освітніми потребами не було.

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.

Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було встановлено, що конфліктних ситуацій за даною ОП не було, проте
студенти обізнані та поінформовані щодо наявності скриньки довіри, та Положень, які регулюють вирішення
конфліктних ситуацій. В університеті діє низка Положень: Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов'язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями у ПНУ (https://bit.ly/3xuxvzp), Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції (https://bit.ly/3t3A3Bm) в яких детально описані процедури вирішення спірних питань та конфліктних
ситуацій. Проте, на питання до кого вони звернуться при гіпотетичній ситуації конфлікту вони зазначили куратора,
представників деканату та самоврядування, що свідчить про довірливий та сприятливий клімат всередині ЗВО. Під
час зустрічі з представниками самоврядування вони зазначили, що в минулому році був конфлікт здобувача вищої
освіти (не з даної ОП) з представником структурного підрозділу (комендантом гуртожитку), в ході якого перший
звернувся до голови самоврядування, який в свою чергу ініціював перевірку та залучив представників адміністрації.
За запевненням голови самоврядування інцидент був вичерпаний, рішенням win-win, що може свідчити про діючу
систему вирішення конфліктів.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

• • На базі ЗВО функціонує Соціально-психологічна служба, що опікується психологічним здоров'ям НПП та
студентів, проводить тренінги та майстер-класи для підтримки учасників освітнього процесу. • Окрім іншого, для
юридичної підтримки студентів та НПП діє Юридична клініка (https://bit.ly/3tYuB3V), що можна вважати
позитивною практикою. • Функціонує Центр геоінформаційних технологій та обробки даних ДЗЗ з спеціалізованою
програмою AreGIS PRO для подальшого впровадження в ОП.

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

• • Якісне обладнання лабораторії «Технологія готельної справи» ставить під сумнів можливість отримання РН
зазначених в ОК «Організація готельної справи». ПНУ рекомендовано заключити договір з діючим готелем на базі
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якого можна було б відпрацювати основні навички та здобути компетентності з дисципліни «Організація готельної
справи». • Під час акредитації було підтверджено факт, що при запізненні студентів до гуртожитку (після 23:00)
вони мають аргументувати своє запізнення довідкою з роботи, квитком з потягу тощо. ЕГ наполегливо рекомендує
звернутись до листів МОН та передивитись практику фіксування так званих «порушень». • Експертна група
рекомендує роздивитись можливість розширення інклюзивного простору, та створення єдиного плану розвитку до
2030 року, задля забезпечення умов для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Загалом фінансові та матеріальні ресурси та навчально-методичне забезпечення достатнє для реалізації цілей ОП
програми та програмних результатів навчання. ЗВО надає достатньо забезпечує освітню, організаційну,
інформаційну, консультативну та соціальну підтримку. Окрім іншого здобувачі вищої освіти та НПП мають
безоплатний доступ до інфраструктури, що необхідна для забезпечення освітнього процесу. Не дивлячись на наявні
недоліки вони не є критичними, проте адміністрація ЗВО має звернути увагу та усунути ці зауваження. З огляду на
вищесказане, не дивлячись на недоліки, загалом критерій 7 має рівень відповідності В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Порядок затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП визначений Положенням про порядок
реалізації моніторингу та перегляду ОП (https://cutt.ly/5btZUUv), Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості (https://cutt.ly/rbtZ4o0), Положенням про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/XzsrhC6). ЕГ були надані підтвердження перегляду ОП «Туризм» у вигляді скан-копій витягів із
засідань кафедри, який здійснюється щорічно. Зміни й результати оновлення затверджуються Вченою радою
університету з урахуванням пропозицій всіх учасників освітнього процесу (протоколи ВР № 8 від 27. 03. 2019 р., №
11 від 24.06. 2020 р.; протоколи засідань кафедри туризму: №2 від 19. 09. 2017 р.; №12 від 15.06.2018 р., №13 від 21.
06. 2019 р., №7 від 20. 05. 2020 р., №8 від 25.05.2020р., №7 від 03. 03. 2021 р.). Відповідно до результатів цих
засідань та аналізу опитувань і формувались зміни до ОП. У 2021 р. було затверджене Положення про групи
забезпечення та проєктні групи (https://cutt.ly/Wbt04Gv). Відповідно до п.7.5. бібліотека здійснює аналіз стану
інформаційного забезпечення ОП, під час бесіди з начальником відділу кадрів ЕГ впевнилася, що здійснюється
аналіз стану кадрового забезпечення. До модернізації ОП залучені представники роботодавців. Структурним
підрозділом університету є навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, положення про який було
введено в дію 2020 р. (https://cutt.ly/jbt3Hnv). Керівник центру Степаненко Н.І. підтвердила розробку та
впровадження заходів з підвищення якості освіти та ОП: наявність моніторингу оприлюднення інформації щодо
якості освіти в розрізі ОП; результатів анкетування здобувачів та НПП на веб сайті Університету.

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.

ЕГ впевнилася в тому, що здобувачі вищої освіти мають можливість безпосередньо впливати на перегляд ОП. В ПНУ
проводиться опитування студентів, на засіданнях кафедри присутні здобувачі вищої освіти. Зокрема О.Філоненко
надала пропозицію щодо збільшення кредитів з іноземної мови, А.Данилюк висловив побажання введення
болгарської мови, перед виїздом на практику до Болгарії (після чого був відкритий факультатив), Я.Бабич
запропонувала ввести освітній компонент «Соціально-культурний сервіс» (зміни до ОП було підтверджено
Протоколом №13 від 21.06.2019, Протоколом №7 від 20.05.2020, Протоколом №8 25.05.2020) Наявні процедури
анкетування, опитування, гул-форми яких наведені на сайті кафедри «Туризму» (для здобувачів, стейхолдерів,
батьків, випускників). За результатами опитування здобувачів щодо удосконалення ОП (https://cutt.ly/Rbt1fli) на
питання щодо участі студентського самоврядування у процедурі внутрішнього забезпечення якості ОП 57,1%
опитаних здобувачів дали відповідь – важко відповісти; 31% - відповіли так. Представники студентського
самоврядування є повноправними членами Ради факультету та Вченої Ради університету, де активно приймають
участь в обговоренні ОП та мають право безпосередньо впливати на її вдосконалення. Також вони приймають
активну участь у організації моніторингу внутрішнього забезпечення якості ОП. Експертами було виявлено що
протягом навчання на ОП здобувачі вищої освіти періодично беруть участь у зустрічах із представниками
роботодавців. Під час інтерв’ю роботодавці акцентували увагу на те, що до їх думок прислуховуються та періодично
запрошують для спілкування зі студентами, на проведення майстер-класів, також вони зазначили що їх періодично
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запрошують на засідання кафедри для внесення пропозицій та обговорення ОП. Дані факти були підтверджені
(скан-копії протоколів №9 30.09.2019, №13 від 21.06.2019, №7 від 20.05.2020, №8 25.05.2020, №7 від 03.03.2021.
Представник роботодавців, а саме готелю «Prima Vera» зазначив що вони плідно працюють в рамках дуальної освіти,
яке регулюється Положенням про дуальну освіту (https://bitly.su/Y8wV44My) на основі трьохстороннього Договору
ЕГ впевнилася під час зустрічей з представниками органів студентського самоврядування, що вони спільно з
навчально-науковим центром аналізують стан забезпечення навчально-методичними ресурсами організацію
освітнього процесу на ОП. ЕГ були надані документи, які підтверджують врахування пропозицій та зауважень
учасників освітнього процесу щодо формування переліку компетентностей та результатів навчання, також каталогу
дисциплін вільного вибору, переліку тем курсових та кваліфікаційних робіт, переліку баз виробничої практики.

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

ЕГ впевнилася в тому, що взаємодія з роботодавцями має реальний і постійний характер, починаючи з 2017 року.
Відповідно до наданих ЕГ скан-копій документів щорічно здійснюється перегляд ОП «Туризм». За період 2017-2020
рр. були враховані пропозиції щодо посилення програм практичної підготовки здобувачів, відбулося оновлення ОП
в частині компетентностей та результатів навчання. Суттєвий внесок в оновлення ОП були внесені у 2020 р., зокрема
переглянуті дисципліни ОП з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. ЕГ впевнилася, що були врахуванні
пропозиції роботодавців щодо посилення професійної підготовки з іноземної мови (І.А Величко), посилення бізнес-
компетентностей шляхом введення до НП дисциплін загальнотеоретичного профілю (А.М. Івченко); введення до
професійного циклу освітніх компонент, пов’язаних з безпекою в туризмі, страхуванням, системами резервування та
бронювання в туризмі (І.Г. Бурутіна), посилення правової культури (Н.В. Весельська). ЕГ констатує позитивну роль
створеної на ОП Громадської ради стейкхолдерів, члени якої мають розуміння механізмів впливу на зміст та якість
ОП, існування зворотного зв’язку щодо моніторингу ОП. Можна стверджувати, що на ОП створюються майданчики
креативних індустрій. На кафедрі активно залучають роботодавців до обговорення освітньої програми, до
проведення гостьових лекцій.

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

Під час акредитації було виявлено, що в ПНУ практику збирання, аналізу щодо кар’єрного шляху випускників
регулює Положення про асоціацію випускників Поліського національного університету (https://bitly.su/Le1JLjf9), на
основі якого силами кафедри було створено Академічне бюро кар'єри що проводить регулярні опитування
випускників (https://bit.ly/3t1tkb1). На сайті університету співробітниками Центру висвітлюється актуальна
інформація щодо вакансій на ринку праці для випускників ОП.

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

У ЗВО організація системи забезпечення якості вищої освіти регулюється Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти (https://cutt.ly/hzOhdH1). На жаль ЕГ не змогла впевнитися в ефективності
системи онлайн навчання та програми Moodle. У відомостях самооцінювання даються посилання на сторінку
кафедри лише у соціальних мережах. Усунено виявлений недолік щодо відсутності зворотного зв’язку із зовнішніми
стейкхолдерами та врахування їх пропозицій при формуванні цілей, ПРН та компетентностей через моніторинг,
результати якого дозволяють систематизувати результати діяльності та є дієвим засобом виявлення недоліків і
визначення напрямів удосконалення освітнього процесу. Удосконалено у відповідь на зауваження ЕГ порядок
перегляду ОП, про що свідчать надані документи. Був усунений недолік щодо відсутності у Положенні про
організацію освітнього процесу механізму оскарження результатів оцінювання результатів навчання. Як показала
співбесід зі студентами вони поінформовані про процедуру оскарження та процедуру вирішення конфліктних
ситуацій, можливостей визнання результатів навчання, здобутих у інших ЗВО або у неформальній освіті. На
сьогодні на ОП існує практика опитувань студентів стосовно визначення професіоналізму викладачів ОП. ЕГ
проаналізувавши процедури внутрішнього забезпечення якості ОП виявила недостатню скоординованість зусиль
НПП кафедр, які забезпечують викладання на ОП. ЕГ рекомендує: контроль за якістю навчально-методичних
матеріалів дисциплін повинен бути більш системним; потребує посилення наукова складова кафедри, зокрема
відповідність публікацій НПП тематиці дисциплін, які вони викладають; бажано розробити чіткий план заходів з
моніторингу та оцінювання якості складових освітнього процесу протягом навчального року. Вирішення
вищезазначених проблемних питань дозволить створити умови для ефективного функціонування власної системи
забезпечення якості ОП.

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

Під час попередньої акредитації були зроблені зауваження та пропозиції, більшість яких були враховані і
виправлені. З метою встановлення зворотного зв’язку із зовнішніми стейкхолдерами на кафедрі удосконалено
процедуру моніторингу і перегляду ОП (Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП у ЖНАЕУ
(https://cutt.ly/kxjagUE). До процесу перегляду та удосконалення ОП активно залучаються здобувачі та
представники студентського самоврядування через участь у засіданнях кафедр та опитуваннях
(https://cutt.ly/czEnafv). Активізована просвітницька робота щодо залучення роботодавців до щорічного
моніторингу ОП та перегляду ПРН (https://cutt.ly/5xjdp7F), їх участі у соціологічних опитуваннях
(https://cutt.ly/YxvUNIa). З метою удосконалення процедури вибору дисциплін розширено перелік вибіркових
дисциплін, що знайшло відображення в каталозі університету (https://cutt.ly/4lWhbbk). На ОП «Туризм» приділили
значну увагу підвищенню рівень інтернаціоналізації освітньої діяльності. В контексті реалізації завдань Стратегії
інтернаціоналізації (https://cutt.ly/wbrtJnZ), здобувачі і НПП ОП беруть участь у міжнародних конференціях,
програмах та проєктах. Здобувачі залучені до програм академічної мобільності, до участі у міжнародних науково-
освітніх олімпіадах з туризму (https://cutt.ly/NxvIW7G), всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт
(https://cutt.ly/pxvISQr). На ОП укладені договори про співпрацю з іноземними ЗВО: Вищою школою туризму і
екології (м. Суха Бескидська, Польща) (https://cutt.ly/jzEOUpk; https://cutt.ly/3zEOtC8); Академією Ігнатіума (м.
Краків, Польща). На ОП започатковано Академічне бюро кар'єри у сфері туризму (https://cutt.ly/6xgVh0Q), у
Facebook). Укладені угоди про закордонну практику здобувачів (Туреччина, м. Анталія; готель «Sol Nesebr Mare, м.
Несебр, Болгарія; готельний комплекс «Riviera Beach», м. Варна, Болгарія та ін.). В університеті діє ННЦ
забезпечення якості освіти згідно Положення від 01.01.2020 р. (https://cutt.ly/wxjfeWC).

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

Головні засади формування культури якості вищої освіти відображені у нормативних документах щодо системи
внутрішнього забезпечення якості, запобігання та виявлення плагіату у наукових працях та роботах викладачів і
здобувачів вищої освіти; активно ведеться антикорупційна діяльність. Гарант та представники структурних
підрозділів відкриті до діалогу, активно сприяють підвищенню якості освітньої програми через участь у заходах
структурних підрозділів, що здійснюють процеси і процедури внутрішнього забезпечення якості освіти. На ОП
утворена фахова експертну комісію спеціальності 242 «Туризм» (Наказ № 267 від 04 грудня 2020 р.) для перевірки
академічних текстів на наявність плагіату (голова Тищенко С.В.). Університет заключив угоду із ТОВ «Антиплагіат»
для перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату в сервісі Unicheck. Експертною групою
встановлено, що процедури і політика забезпечення якості вищої освіти, академічної доброчесності належним
чином сприймаються учасниками освітнього процесу, що підтверджують результати опитування здобувачів вищої
освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивною практикою є організація роботи в Університеті навчально-наукового центру забезпечення якості
освіти, який налагоджує взаємодію зі структурними підрозділами й сприяє удосконаленню ОП. На ОП існує
практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої програми. ЕГ
констатує, що багато із зауважень попередньої акредитації було прийнято до уваги, виправлено та удосконалено.

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

ЕГ рекомендує удосконалити процедуру опитувань здобувачів через урізноманітнення методологічних підходів
формування опитувальників і анкет. З метою покращення технології опитування рекомендуємо співпрацювати з
психологічною службою університету. Рекомендовано конкретизувати посеместровий план заходів щодо
оцінювання якості освітньої діяльності закладу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Сторінка 25



Освітня діяльність за Критерієм 8 загалом відповідає вимогам. Пропозиції щодо покращення рівня окремих
підкритеріїв не впливають на загальну оцінку критерію.

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.

В ПНУ сформовані чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюються низкою положень, а саме: Положення
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://bit.ly/3ntjjSS), Положення про моніторинг освітньої програми
(https://bit.ly/3dSsjxs), Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
(https://bit.ly/3xs895h , Положення про проєктні групи та групи забезпечення (https://bit.ly/2S6jFTM).
Ознайомитися з вищезазначеними Положеннями та повним списком Положень може будь-яка зацікавлена особа на
веб-сайті ПНУ за шляхом «Головна» -> «Університет» -> «Публічна інформація» (https://bit.ly/3sWP33C). Загалом,
наведена інформація щодо прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу є вичерпною, та надається
стейкхолдерам без перешкод та прозоро. Під час акредитації, а саме під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти та
представниками самоврядування було підтверджено, що студенти проінформовані щодо прав та обов’язків,
дотримуються їх, та загалом обізнані про місцезнаходження вищезазначених Положень. Має сенс зазначити, що
ЗВО розміщує актуальну інформацію щодо проведення акредитаційних експертиз в окремій вкладинці
«Ліцензування та акредитація» (https://bit.ly/3dWVgbE), поширюючи інформацію щодо програми візиту вцілому, та
часу відкритої зустрічі зокрема, що підтверджує концепцію публічності.

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.

Проєкт ОП розміщений на сторінці «Співпраця зі стейкхолдерами» та на сторінці «Публічна інформація»
розміщена інформація щодо можливості внесення пропозицій до освітніх програм – а саме електронна адреса на
яку можна надсилати пропозиції. (https://bit.ly/3vqPkNR) Дослівно на сайті зазначено що: «До уваги всіх
зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проект освітньо-професійної програми «Туризм»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньої
програми надсилати за адресою: Житомирський національний агроекологічний університет, 10008, м. Житомир,
бульвар Старий, 7. Електронна адреса: znau_dilovod@i.ua» та посилання на проєкт ОП. Тим не менш, через те, що це
повідомлення дублюється два рази (проєкт ОП 2017 та 2020 років) – стейкхолдери можуть не знайти актуальне
посилання, відповідно це унеможливлює внести пропозиції згідно до поточного проєкту. Відповідно до
вищесказаного ЕГ рекомендує перенаправляти старі повідомлення щодо громадського обговорення на окрему
вкладинку – «Архів громадських обговорень». Тим не менш, ЕГ акцентує увагу на тому що проєкт ОП розміщено
згідно вимог та у встановлений термін.

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.

ЗВО своєчасно оприлюднює безпосередньо ОП за шляхом «Факультети» -> «Економіки та менеджменту» ->
«Кафедра туризму» -> «Співпраця зі стейкхолдерами» (https://bit.ly/3gIGLu2), за цим же посиланням розміщено
пропозиції та зауваження до ОП «Туризм» 2020 підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 242 «Туризм». Силабуси та робочі програми дисциплін розміщені на сторінці кафедри
(https://bit.ly/3tWp7GX), проте силабуси наявні в відкритому доступі лише з обов’язкових компонент ОП. Загалом
ЗВО оприлюднює інформацію про ОП в достатньому обсязі, проте ЕГ рекомендує зробити каталог вибіркової
складової з силабусами до кожної дисципліни загальнодоступним та публічним.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

В ПНУ сформовані чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюються низкою положень, в цілому вся
інформація надається своєчасно та достовірно. - Долучитись до громадського обговорення можуть усі зацікавлені
особи, сторінка на якій розміщена ця інформація доступна для всіх та знаходиться в не тільки на сторінці кафедри,
але й на сторінці публічної інформації. - ЗВО розміщує актуальну інформацію щодо проведення акредитаційних
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експертиз в окремій вкладинці «Ліцензування та акредитація», поширюючи інформацію щодо програми візиту в
цілому, та часу відкритої зустрічі зокрема, що підтверджує концепцію публічності.

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

ЕГ рекомендує зробити каталог вибіркової складової з силабусами до кожної дисципліни загальнодоступним та
публічним для надання вичерпної інформації щодо ОП. - Задля унеможливлення дублювань ЕГ рекомендує
перенаправляти старі повідомлення щодо громадського обговорення на окрему вкладинку – «Архів громадських
обговорень».

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Відповідно до зазначеного за Критерієм 9, загалом ЗВО притримується концепції публічності та прозорості, що було
підтверджено під час експертизи, однак є низка недопрацювань, в тому числі і технічного характері, які має сенс
усунути. Проте вони не можуть вважатися критичними, в контексті даного критерію, з урахуванням сильних сторін,
критерій 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

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

не застосовується
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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

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою E

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

B
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Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

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

Михайліченко Ганна Іванівна

Члени експертної групи

Богатирьова Галина Андріївна

Касенкова Катерина Віталіївна
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