
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 17042 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

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 17042

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

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 Лук`янова Віталіна Віталіївна, Кушнір Альона Леонідівна, Тверда
Оксана Ярославівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 19.04.2021 р. – 21.04.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://bit.ly/3nsB5FC

Програма візиту експертної групи https://bit.ly/3aLi7VG

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

ОП «Екологія» та освітня діяльність за цією програмою відповідають усім, за виключенням одного, критеріям
акредитації. ОП динамічно розвивається, до її обговорення та удосконалення постійно залучаються здобувачі вищої
освіти, випускники кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, роботодавці, академічна
спільнота, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також вносяться зміни на
основі досвіду аналогічних іноземних програм. ОП враховує сучасні тенденції розвитку ринку праці та спеціальності,
регіональний контекст. Кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчання за ОП «Екологія»
загалом відповідають сучасним вимогам. ЕГ переконалась, що освітня діяльність за ОП здійснюється. Виявлені під
час акредитаційної експертизи слабкі сторони та недоліки можуть бути легко усунуті в однорічний термін.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОП «Екологія» відповідають місії ЗВО та сприяють реалізації його візії. Документи ПНУ, які регулюють права
та обов’язки учасників освітнього процесу, чітко структуровані та взаємопов’язані, є у вільному доступі на
офіційному веб-сайті ЗВО. Проєкт ОП оприлюднюється вчасно та доступний для зацікавлених сторін. Через
анонімне опитування, участь у засіданнях кафедри, яка реалізує ОП, та скриньку довіри здобувачі мають змогу
впливати на вибір форм і методів навчання, систему оцінювання. Позитивним є запровадження силабусів. ЗВО
активно сприяє поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП «Екологія». НПП, що забезпечують освітні
компоненти за ОП «Екологія», активно проходять закордонне стажування, разом зі здобувачами вищої освіти
беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, а ЗВО мотивує до таких публікацій через матеріальне
заохочення. Науково-дослідну роботу здобувачі та НПП мають можливість виконувати на базі сертифікованої
вимірювальної лабораторії. В університеті формується сучасна корпоративна культура, яка є притаманною
сучасному освітньому середовищу, ефективно діє система дотримання академічної доброчесності. ЗВО забезпечує
вільний та безоплатний доступ усім учасникам освітнього процесу до необхідної інформації та інфраструктури, а
освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів і повністю задовольняє їх потреби та інтереси.
Варто відзначити створення у ЗВО психологічної служби «In Vivo» для забезпечення психічного здоров’я здобувачів,
залучення зовнішньої спеціалізованої служби охорони університету, наявність сучасних лабораторій для проведення
лабораторних чи практичних занять.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Запропонований перелік ОК, особливо обов’язкових, не в повній мірі відображає унікальність ОП. Рекомендується
підсилити унікальність ОП введенням відповідних ОК. Формою атестації здобувачів вищої освіти, що вступили на
навчання у 2017 та 2018 роках, є кваліфікаційний екзамен, що суперечить СВО спеціальності 101 «Екологія» та
Положенню про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП в ПНУ. ЕГ рекомендує привести ОП та НП 2018
року у відповідність до СВО та Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП в ПНУ. Частково
відсутні РП практик, силабуси та/або робочі програми вибіркових компонентів. В перелічених вище документах
містяться застарілі посилання на літературні джерела, відсутні посилання на наукові та навчально-методичні праці
НПП, що викладають той чи інший ОК. ЕГ рекомендує розробити (оновити) програми практик, силабуси/робочі
програми дисциплін з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та інновацій у сфері екології, в тому числі
оновлювати перелік рекомендованої літератури та включати до нього власні наукові та навчально-методичні праці.
Має місце недостатня кількість лабораторних робіт з ОК, що забезпечують фахові компетентності. Також під час
реалізації ОП «Екологія» не використовується сучасне програмне забезпечення. ЕГ рекомендує розглянути
можливість зменшення СРС з метою збільшення часу на практичні та лабораторні роботи та можливість
використання сучасних програмних продуктів, таких як eCognition або ArcGIS. Практика академічної мобільності
здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Екологія», відсутня. ЕГ рекомендує налагодити комунікацію зі
здобувачами вищої освіти та активніше стимулювати їх до участі в програмах академічної мобільності. Не зважаючи
на те, що з метою контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами в ЗВО вибірково проводиться
відстрочений контроль (ректорський контроль), ЕГ рекомендує посилити об’єктивність та неупередженість
викладачів під час оцінювання контрольних заходів за рахунок широкого впровадження автоматизованих засобів
контролю та тестування. Члени ЕГ відзначають, що окремі викладачі не мають відповідної академічної кваліфікації
та/або наукових праць, які б дозволили досягти певних ПРН окремих ОК. Рекомендовано переглянути
викладацький склад щодо їх спроможності забезпечувати той чи інший ОК.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Цілі ОП передбачають формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в
професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. Особливістю
ОП, за словами гаранта, є її спрямування на підготовку спеціалістів аграрної й рекреаційної галузей та природно-
заповідного фонду Поліського регіону. Однак, запропонований перелік ОК, особливо обов’язкових, не в повній мірі
відображає унікальність ОП. Цілі ОП «Екологія» відповідають місії Поліського національного університету –
готувати професійну еліту та формувати експертну екосистему для сталого регіонального розвитку, а також
сприяють реалізації візії ЗВО (https://is.gd/NAtrdy). Реалізація ОП «Екологія» забезпечує, поряд з іншими ОП ЗВО,
розвиток університету у напрямку освіти, досліджень, творення державної та регіональної політики,
підприємництва та залучення інвестицій, соціальної відповідальності та етичного лідерства. Ректор Поліського
національного університету зазначив, що у перспективах розвитку ЗВО є подальше удосконалення ОП «Екологія», а
також суміжних ОП, так як ключовим пріоритетом для ЗВО є екологічна проблематика, зокрема органічне
виробництво, альтернативна енергетика, відродження радіоактивно забруднених територій, питання очистки води і
т. п. (Зустріч з керівником та менеджментом ЗВО).

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

До формулювання цілей ОП «Екологія» та визначення результатів навчання залучаються здобувачі ВО та
випускники кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, роботодавці, академічна спільнота,
представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які щорічно запрошуються на
розширене засідання кафедри для перегляду ОП «Екологія», що підтверджується відповідними протоколами
засідань кафедри, де зазначено пропозиції стейкхолдерів та їх статус (протоколи засідань кафедри додано до
акредитаційної справи). Зокрема, серед здобувачів ВО проводиться анонімне опитування щодо якості викладання,
якості навчання та академічної доброчесності (https://bit.ly/32Dpfz1). Відповідно до результатів останнього
завершеного опитування на запитання «Чи надаєте Ви пропозиції щодо покращення освітнього процесу для
досягнення позитивних якісних змін в університеті?» 77 % респондентів відповіли «так». Завдяки введенню нових
освітніх компонентів (ОК 1, ОК 10, ОК 28) та збільшенню кількості кредитів ЄКТС для ОК 6 посилено окремі
загальні (ЗК 05, ЗК 12) та фахові компетентності (СК 08, СК 09), тим самим враховано пропозиції здобувачів вищої
освіти. Окрім того, додатково введено СК 14. У березні 2020 року у розширеному засіданні кафедри екологічної
безпеки та економіки природокористування взяли участь представники роботодавців. Зокрема, Шелюк М. І.
(директор природного заповідника «Древлянський») та Лінкевич П. П. (т. в. о. директора, головний лісничий
Поліського природного заповідника) запропонували збільшити обсяг годин на ОК: Біологія, Заповідна справа та
збереження біорізноманіття. Жук С. В. (начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу) та Семенюк
М. М. (заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА) запропонували до
переліку обов’язкових дисциплін включити такі ОК, як: Управління та поводження з відходами, Збалансоване
природокористування, Організація та управління в природоохоронній діяльності. Кравчук Т. В. (директорка
Ботанічного саду ПНУ) запропонувала ввести до ОП освітні компоненти, які сприятимуть розширенню знань щодо
акліматизації, інтродукції нових видів рослин, збереження рослинного світу та його унікального генофонду.
Зокрема, до переліку вибіркових освітніх компонентів внесено ВК 6 (Основи інтродукції рослин, Екологічна
фенологія, Фітоценологія). Представники роботодавців на зустрічі ЕГ з роботодавцями підтвердили свою участь в
обговоренні ОП. Усі пропозиції представників роботодавців враховано в ОП «Екологія» 2020 року. Зацікавленість
представників академічної спільноти ОП «Екологія» підтверджується їх активною участю в розширених засіданнях
кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, наявністю відгуків та рецензій на ОП
(https://bit.ly/3xbVZxc). Однак, варто відзначити, що прикріплені до Відомостей про самооцінювання ОП рецензії не
мають дат, а на зустрічі з роботодавцями Семенюк М. М. зазначив, що рецензію він готував у 2017 р.

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.

Аналіз вакансій ринку праці Поліського регіону показує, що програмні результати навчання за ОП «Екологія»
відповідають тенденціям розвитку ринку праці та спеціальності. Документальне підтвердження аналізу тенденцій
розвитку ринку праці та спеціальності додано до акредитаційної справи. Зазначено актуальні вакансії провідних
підприємств та програмні результати за ОП, в результаті досягнення яких здобувач вищої освіти може зайняти
відповідну посаду, надано відповідні посилання. Окрім того, проводиться опитування роботодавців
(https://bit.ly/3azUhw2), де поряд з іншими питаннями ЗВО запитує «Чи забезпечує освітня програма формування
тих компетентностей, які потрібні фахівцям для ефективної роботи на Вашому підприємстві?». 81 % респондентів
відповіли «так». Для розширення можливостей працевлаштування, як зазначила гарант на резервній зустрічі, до
переліку вибіркових освітніх компонентів додано такі дисципліни: Дозвільна діяльність в екології (ВК 11),
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Екологічний контроль на кордоні (ВК 12), Екологічний менеджмент (ВК 8). Під час формулювання цілей та
визначення ПРН взято до уваги регіональний контекст, зокрема враховано проблеми (наявність процесів ерозії
ґрунтів, збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, низьку якість питної води, проблему
утилізації твердих побутових відходів, низький рівень екологічної свідомості та культури) і потреби (створення
сучасного, комфортного і безпечного життєвого середовища в територіальних громадах) регіону, визначені у
Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (https://bit.ly/2QpxfB6). Регіональний контекст
враховано в обов’язкових освітніх компонентах циклу професійної підготовки та окремих вибіркових освітніх
компонентах (ВК 2, ВК 3, ВК 5, ВК 9, ВК 11, ВК 12, ВК 14). В процесі формулювання цілей та визначення ПРН за ОП
«Екологія» використано досвід ОП за спеціальністю 101 Екологія Полтавської державної аграрної академії
(https://is.gd/TgN6Pg). Зокрема, введено обов’язковий освітній компонент «Правознавство». Також враховувався
досвід аналогічних іноземних програм, зокрема Куявського університету (Влоцлавек, Республіка Польща) та
Університету природничих наук (Люблін, Республіка Польща). У результаті проведеного аналізу аналогічних
іноземних програм на засіданні кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування (витяг з протоколу
№ 4 від 01.11.2019 р. додано до акредитаційної справи) зроблено організаційно-методичні висновки щодо
використання практик досліджених програм. Безпосередньо під час розробки ОП 2020 року до переліку вибіркових
компонентів введено дисципліни: Міжнародні проекти та академічна мобільність, а також Глобальні зміни клімату
та їх вплив на довкілля.

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.

Програмні результати навчання за ОП «Екологія» повністю відповідають результатам навчання, запропонованим
стандартом вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(https://bit.ly/2QUMAcY). Окрім зазначених в стандарті 25ти програмних результатів навчання, в ОП «Екологія»
додано ще два програмні результати (ПР 26, ПР 27), що підсилюють особливості ОП та забезпечуються такими
освітніми компонентами, як: Ландшафтна екологія (ОК 16), Заповідна справа та збереження біорізноманіття (ОК
19), Біогеографія (ОК 20), Організація та управління в природоохоронній діяльності (ОК 30), Ландшафтно-
екологічна навчальна практика (ОК 33), Виробнича практика (ОК 34), Підготовка та захист кваліфікаційної роботи
(ОК 35).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП «Екологія» відповідають місії Поліського національного університету та сприяють реалізації його візії. ОП
динамічно розвивається, до її обговорення та удосконалення постійно залучаються здобувачі вищої освіти,
випускники кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, роботодавці, академічна спільнота,
представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також вносяться зміни на основі
досвіду аналогічних іноземних програм. Освітні компоненти циклу професійної підготовки враховують сучасні
тенденції розвитку ринку праці та спеціальності, беруть до уваги регіональний контекст.

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

Запропонований перелік ОК, особливо обов’язкових, не в повній мірі відображає унікальність ОП. Рекомендується
підсилити унікальність ОП введенням відповідних ОК. ОК «Агроекологія» доцільно було б перенести до
обов’язкових ОК циклу професійної підготовки. Роботодавці, що беруть участь в обговоренні та удосконаленні ОП
«Екологія», практично незмінні від початку функціонування ОП у 2017 році. ЕГ рекомендує розширити перелік
роботодавців, які були би зацікавлені в даній ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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Експертна група встановила, що цілі ОП «Екологія» відповідають місії ЗВО та сприяють реалізації його візії. ОП
постійно розвивається за участю усіх груп стейкхолдерів, вносяться зміни на основі досвіду аналогічних вітчизняних
та іноземних програм. ОП враховує сучасні тенденції розвитку ринку праці, спеціальності та регіональний контекст.
Водночас унікальність ОП виражена слабо. Беручи до уваги сильні сторони, а також те, що ЗВО має усі можливості
(відповідний кадровий склад, матеріально-технічне забезпечення, стейкхолдерів, наукові здобутки) для підсилення
унікальності ОП (за словами гаранта ОП спрямована на підготовку спеціалістів для аграрної, рекреаційної галузей
та ПЗФ Поліського регіону), ЕГ встановила, що за критерієм 1 ОП «Екологія» відповідає рівню B. Зазначений
недолік можна усунути в однорічний термін.

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).

Розробка ОП в ПНУ регламентується Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП
(https://cutt.ly/dvDKx3U) від 27.02.2020 р. Розподіл кредитів в ОП 2020 року відповідає стандарту ВО за
спеціальністю 101 «Екологія» та Закону України про вищу освіту. ОП «Екологія» 2020 року має 240 кредитів ЄКТС, з
них 166 кредитів (69,14 %) відведено на обов’язкові ОК, 60 кредитів (25 %) – на вибіркові ОК, 10 кредитів (4,16 %) –
на навчальні та виробничу практики, 4 кредити (1,67 %) – на кваліфікаційну роботу. ОП «Екологія» 2017 року має
240 кредитів ЄКТС, з них 167 кредитів (69,58 %) відведено на обов’язкові ОК, 60 кредитів (25 %) – на вибіркові ОК,
12 кредитів (5 %) – на навчальні та виробничу практики, 1 кредит (0,42 %) – на кваліфікаційний екзамен зі
спеціальності. Слід звернути увагу, що в ОП за 2017 та 2018 роки атестація здобувачів ВО здійснюється шляхом
написання кваліфікаційного екзамену, що є порушенням ЗУ про ВО та не відповідає СВО спеціальності
101«Екологія». Відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП в ПНУ
(https://cutt.ly/dvDKx3U) ОП повинні оновлюватись та переглядатись. Оновлення відображаються у відповідних
структурних елементах ОП, зокрема і в НП (п. 6, стор. 5), який повинен переглядатися щонайменше один раз за
період дії ОП. Підставою для розробки нових НП є затвердження нових СВО. Під час спілкування з гарантом ОП
було виявлено, що НП 2017 р. не переглядався під час дії ОП «Екологія» за 2017 р.

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.

Аналіз Відомостей про самооцінювання ОП «Екологія» показав, що зміст ОП майже повністю має чітку структуру та
логічну послідовність. Освітня програма викладена на сайті кафедри (https://cutt.ly/ivKsAY2). В цілому, освітні
компоненти, що внесені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Разом з тим в ОП «Екологія» не достатньо розкрита вибіркова
складова, що обмежує здобувачів у виборі, через обмеженість дисциплін. Форма атестації здобувачів в ОП 2017 року
сформульована в невідповідності до Стандарту ВО спеціальності 101 «Екологія», матриці відповідності також мають
відмінності від Стандарту. В ОП 2020 р. існує певна невідповідність програмних результатів навчання та
компетентностей (табл. 2) до СВО (табл. 2), а саме ПР 01, 03, 10, 16. Відповідність ОК програмним результатам
навчання в табл. 3, що додана до Відомостей про самооцінювання ОП та завантажена в систему «Акредитація», має
певну невідповідність табл. 4 в ОП за 2020 р., а саме ПР 26, 02, 03, 11, 05, 06, 16, 17, 19, 20, 21, 23. Згідно з табл. 2 ПР
21 досягається шляхом вивчення 16-ти ОК, в той час як в ОП – 12-ти. У 2020 р., під час перегляду ОП (прот. засід.
каф. № 9 від 27.03.2020 р.), було внесено до ОП додаткову фахову компетентність СК 14 «Здатність приймати
організаційні, природоохоронні та управлінські рішення, які забезпечують екологічно безпечне функціонування
природних та штучних екосистем» та ПР 26 «Розуміти сучасну мережу природно-заповідного фонду (ПЗФ) України
та її структуру; засоби збереження та напрями використання ПЗФ», ПР 27 «Вміти приймати організаційні,
природоохоронні та інші рішення, які забезпечують екологічно безпечне функціонування природних та штучних
екосистем». В той же час досягнення ПР 27 «Вміти приймати організаційні, природоохоронні та інші рішення, які
забезпечують екологічно безпечне функціонування природних та штучних екосистем» відбувається за рахунок ОК
30 «Організація та управління в природоохоронній діяльності», ОК 34 «Виробнича практика», ОК 35 «Підготовка та
захист кваліфікаційної роботи». СК 14 «Здатність приймати організаційні, природоохоронні та управлінські
рішення, які забезпечують екологічно безпечне функціонування природних та штучних екосистем» забезпечується
лише ОК 29 «Економіка природокористування», ОК 34 «Виробнича практика», ОК 35«Підготовка та захист
кваліфікаційної роботи», що викликає сумнів щодо необхідності введення в ОП цієї компетентності. ОК, що входять
до ОП 2020 р., не в повній мірі дозволяють досягти ПРН відповідно до табл. 4, наприклад: ПР 27 – ОК 30, 34, 35; ПР
09 – ОК 08, 34, 35; ПР17 – ОК 17, 32, 35; ПР 22 – ОК 26, 28, 34, 35.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Проаналізувавши зміст та структуру ОП «Екологія», НП та силабусів ОК (доданих в табл. 1 до Відомостей про
самооцінювання ОП), можна стверджувати, що ОП відповідає нормативній частині та предметній області СВО за
спеціальністю 101 «Екологія». Запропонований перелік ОК охоплює компетентності та ПРН, але не в повній мірі
відображає унікальність ОП, яка має агроекологічний та рекреаційний фокус. В ОП за 2020 р. зазначається, що
ресурсами для організації навчального процесу є СВО спеціальності 101 «Екологія», індивідуальний НП, робочі
програми дисциплін, програми практик. В Положенні про силабус навчальної дисципліни (https://cutt.ly/gvKaPlT),
Р. 1, п. 1.3, вказано, що основою розробки силабусу є РП дисципліни та відповідне навчально-методичне
забезпечення. ЕГ не вдалось ознайомитись з РП дисциплін, що забезпечують реалізацію ОП «Екологія». Не
зрозуміло доцільність введення в ОП ОК 31 «Екологічна експертиза» (5 кредитів). Екологічна експертиза в Україні
була скасована шляхом прийняття ЗУ про ОВД (2017 р.) та ЗУ про СЕО (2018 р.). Таким чином, ОК 31 є
неактуальним. Під час спілкування з гарантом ОП виявилось, що в проєкті ОП на 2021рік планується внести певні
корективи та оновити назву та зміст ОК 31.

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

Індивідуальна освітня траєкторія в ПНУ реалізується відповідно до Положення про організацію освітнього процесу
https://is.gd/I3JZBY. Відповідно до ОП «Екологія» за 2020 р. та НП 2020 р. задля підготовки бакалаврів у якості
формування індивідуальної освітньої траєкторії пропонується вибір дисциплін (ВК 1–ВК 15) за принципом
блоковості (складається з двох циклів: загальної (ВК 1) та професійної (ВК 2–15) підготовки). На кожен ВК
відводиться 4 кредити. До кожного вибіркового блоку входить три фіксованих дисципліни та одна дисципліна з
каталогу університету. На запит ЕГ було надано посилання на каталог ПНУ (https://cutt.ly/7vJW1zT). Студентам
пропонується 47 дисциплін (стор. 75, https://cutt.ly/7vJW1zT), з яких вони можуть формувати свою індивідуальну
траєкторію. Дисципліни на вибір студентів спеціальності 101 «Екологія» в каталозі університету можуть формувати
здебільшого спеціальні фахові компетентності і дещо обмежують можливість здобувачів ВО формувати свою
індивідуальну траєкторію у соціально-гуманітарному напрямку. На запит ЕГ було надано посилання на силабуси
вибіркових ОК. Але, на сайті кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування
(https://cutt.ly/zvJMuck) розміщено не усі силабуси вибіркових дисциплін (повністю або частково відсутні силабуси
ВК 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), робочі програми вибіркових компонентів ОП відсутні. Деякі дисципліни,
що пропонуються на вибір, переважно, дублюють одна одну, а саме у блоках ВК 12, ВК 2, ВК 6, ВК 7, ВК 15. Якщо
студент вибрав таку дисципліну, що не набрала 14–15 слухачів відповідного курсу, то йому рекомендується
повторити свій вибір. Курс викладається студентам у випадку, коли набирається група від 14 чоловік. Під час
інтерв’ювання здобувачів ВО встановлено, що їх право на вибір дисциплін реально існує. Цей факт підтверджується
індивідуальними навчальними планами студентів та прикладом вибору дисциплін, які надав ЗВО на запит ЕГ.

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

Практична підготовка за ОП «Екологія» (2020 р.) становить 11 кредитів ECTS та передбачає проведення двох
навчальних практик (ОК 32 «Еколого-біологічної: вступ до спеціальності, біологія, гідрологія», ОК 33
«Ландшафтно-екологічної: загальна екологія, ландшафтна екологія, ґрунтознавство з основами геології та
геоморфології») – кожна по три кредити ECTS тривалістю три тижні. Навчальні практики складаються з трьох
частин, на кожну з яких відводиться по одному тижню – 1 кредит. Виробнича практика ОК 34 (4 кредити)
тривалістю 4 тижні проводиться у 8 семестрі. На сайті випускової кафедри розміщено договори з базами проведення
виробничої практики (https://cutt.ly/avJOiZK). Здобувачі ВО, що навчаються за ОП «Екологія», можуть проходити
виробничу практику в Управлінні екології та природних ресурсів ЖОА, Житомирській обласній фітосанітарній
лабораторії, Інституті охорони грунтів України, Інституті органічної хімії, Інституті землеробства, Житомирському
обласному еколого-натуралістичному центрі. Інформація про проходження виробничої практики була підтверджена
на зустрічі із студентами та роботодавцями. На сайті випускової кафедри екологічної безпеки та економіки
природокористування (https://cutt.ly/5vJf8Hw) розміщені деякі програми практик та методичні вказівки до
проходження практик. Відсутня робоча програма практики з ландшафтної екології, гідрології (замість неї
завантажено методичні вказівки) та виробничої практики, а також методичні вказівки до проходження практик:
вступ до спеціальності, біологія, загальна екологія, ґрунтознавство з основами геології та геоморфології.

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

ОП «Екологія» включає достатній перелік ОК (1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12), що дозволяють отримати програмні
компетентності, які розвивають навички soft skills. Також, соціальні навички в рамках ОП «Екологія» можливо
здобути під час проходження навчальних та виробничої практик (ОК 32, 33, 34), участі у практичних, лабораторних
заняттях. Також, ЕГ бажає відмітити, що одним із основних джерел, які розвивають соціальні навички у здобувачів
вищої освіти, є їх участь у наукових гуртках кафедри (https://cutt.ly/5vJcu68): «Агенти кліматичних змін», «Основи
фітодизайну», «Економіка природокористування». Під час зустрічі з випускниками кафедри було отримано
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підтвердження того, що навчання в ПНУ допомогло їм навчитися комунікувати, креативно мислити та прагнути до
подальшого розвитку. Ректор ПНУ зазначив, що в університеті формується сучасна корпоративна культура, яка є
притаманною сучасному освітньому середовищу.

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

Професійний стандарт відсутній.

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 аудиторного навантаження за ОП (2020 р.) становить 33,4 % (2408 год.), самостійної роботи – 60,7 % (4372
год.), 4 % (300 год.) відведено на навчальні та виробничу практики. Ознайомившись з розкладом занять на
весняний семестр 20/21 н. р., ЕГ встановила, що студенти мають 2–3 пари щодня. Згідно з НП 2020 р. тривалість
семестру складає 14 тижнів, тижневе навантаження на здобувачів ВО – 1,8 кредити на тиждень. Результати
анкетувань здобувачів ВО, які було надано ЕГ на запит, свідчать про те, що спостерігається позитивна динаміка у
відповідях студентів на питання «Чи вистачає Вам часу на здійснення самостійної роботи?». У результатах
опитування за попередні роки респонденти надали такі відповіді: так – 52,9 %, ні –17,6 %, складно відповісти – 29,4
%. В той час, як у результатах останнього опитування, що проводилось у березні 2020 р., відповіді були наступними:
75 % – так, 15 % – складно відповісти, 10 % – ні. Під час спілкування із здобувачами ВО виявлено, що вони в повній
мірі задоволені розподілом часу на аудиторну та самостійну роботу. Водночас студенти та випускники зауважили,
що було б добре збільшити частку практичної роботи під час реалізації ОП.

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.

В Поліському національному університеті розроблено Положення про порядок організації та проведення дуального
навчання у ЗВО від 30.01.2019 р. (https://cutt.ly/qxVRDLh). В Положенні прописано основні вимоги до організації та
проведення дуального навчання в університеті. Підготовка за дуальною формою освіти в рамках реалізації ОП
«Екологія» для першого (бакалаврського) рівня ВО не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Навчання в ПНУ допомагає навчитися комунікувати, креативно мислити та прагнути до подальшого розвитку.

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

Слабкі сторони. 1. Формою атестації здобувачів ВО, що вступили на навчання в 2017 та 2018 рр., є кваліфікаційний
екзамен, що суперечить СВО спеціальності 101 «Екологія» та Положенню про порядок реалізації моніторингу та
перегляду ОП в ПНУ. НП не переглядаються під час дії ОП, що суперечить зазначеному Положенню. 2.
Затвердження НП відбувається до затвердження ОП. 3. Частково відсутні РП практик. В частини РП практик
відсутній перелік ПРН та/або компетентностей та/або такий перелік не відповідає ОП, невірно вказано розподіл
годин на певний вид практики, містяться застарілі посилання на літературні джерела. 4. Повністю або частково
відсутні силабуси/робочі програми ВК ОП «Екологія». 5. В силабусах/робочих програмах дисциплін, здебільшого,
наявні посилання на застарілі літературні джерела, відсутні посилання на наукові праці відповідних НПП. 6. Не в
повній мірі відображена унікальність ОП «Екологія», яка, за словами стейкхолдерів, має агроекологічний та
рекреаційний фокус. 7. Згідно з ОП «Екологія» ОК 34 та 35 забезпечують досягнення майже усіх ПРН. 8. Недостатня
кількість лабораторних робіт з ОК, що забезпечують фахові компетентності. Про це повідомили студенти під час
зустрічі, та виявили бажання щодо збільшення часу на лабораторні та практичні роботи в польових умовах. Також,
це підтвердили випускники. 9. Недостатня інформованість НПП щодо вибору ними ПРН. Під час зустрічі із НПП
було з’ясовано, що вони не досить чітко розуміють, як обирати ПРН для ОК, які викладають. 10. Дисципліни на
вибір студентів спеціальності 101 «Екологія» в каталозі університету можуть формувати, здебільшого, спеціальні
фахові компетентності і дещо обмежують можливість здобувачів ВО формувати свою індивідуальну траєкторію у
соціально-гуманітарному напрямку. 11. ОК 31 «Екологічна експертиза» є неактуальним. Екологічна експертиза в
Україні була скасована шляхом прийняття ЗУ про ОВД (2017 р.) та ЗУ про СЕО (2018 р.). Рекомендації. 1. Привести
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ОП та НП 2018 р. у відповідність до СВО та Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду ОП в ПНУ.
2. Враховувати часові рамки під час розробки та затвердження ОП та НП. 3. Розробити (оновити) програми практик.
4. Розробити силабуси/робочі програми вибіркових ОК ОП «Екологія». 5. Бажано, щоб НПП до переліку
рекомендованої літератури включали посилання на сучасні літературні джерела та свої наукові праці. 6. Посилити
ОП відповідними ОК, які б дали змогу підкреслити її унікальність та конкурентоспроможність на ринку вакансій. 7.
Рекомендується переглянути відповідність ОК 34 та 35 ПРН. 8. Переглянути можливість зменшення СРС з метою
збільшення часу на практичні та лабораторні роботи. 9. Провести роз’яснювальну роботу серед НПП щодо вибору
ПРН для дисциплін, які вони викладають. 10. Розглянути можливість удосконалення форми НП для повної
реалізації права студентів на вибір ОК, зняти блоковість дисциплін вільного вибору. 11. Налагодити процедуру
перегляду актуальності ОК. Внести відповідні зміни в ОП 2018–2020 років щодо ОК 31.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Ознайомившись з Відомостями про самооцінювання ОП «Екологія» та провівши дистанційну акредитаційну
експертизу, ЕГ дійшла висновку, що в контексті критерію 2 ОП має часткову невідповідність СВО спеціальності 101
«Екологія». Атестація здобувачів ВО, що вступили на навчання у 2017 та 2018 роках, не відповідає СВО. Перегляд
відповідних ОП та НП за період дії ОП не відбувався, що суперечить Положенню про порядок реалізації
моніторингу та перегляду ОП в ПНУ (https://cutt.ly/dvDKx3U). В ОП «Екологія» не відображена її унікальність.
Відсутні РП та силабуси більшості вибіркових дисциплін. Дисципліни на вибір студентів в каталозі університету
можуть формувати, здебільшого, спеціальні фахові компетентності і дещо обмежують можливість здобувачів ВО
формувати свою індивідуальну траєкторію у соціально-гуманітарному напрямку. Загалом ОП «Екологія» в ПНУ
містить недоліки, які можна усунути в однорічний термін, в тому числі суттєві.

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

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті розміщені на офіційному
сайті ЗВО (https://cutt.ly/hxRWMPN), затверджені рішенням Вченої ради ПНУ від 29.12.2020 (введені в дію
01.01.2021). Правила прийому на навчання викладені чітко, зрозуміло, не містять ознак дискримінації для
вступників на навчання за ОП «Екологія» та відповідають усім вимогам Закону України про ВО. В інформаційних
матеріалах щодо вступу (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/informatsijni-materiali) абітурієнт може ознайомитись з
переліком спеціальностей ПНУ, їх ліцензійним обсягом, інформацією про гуртожитки. Підтвердження цьому було
отримано на зустрічі із здобувачами ВО.

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

Під час вступу на ОП «Екологія» майбутній студент має надати наступні сертифікати ЗНО (http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/umovi-vstupu). Обов'язкові: українська мова і біологія, та на вибір: Історія України, Іноземна мова,
Географія, Фізика, Хімія, Математика. Підтвердження цьому було отримано на зустрічі із здобувачами ВО. Згідно з
Додатком 4 «Правил прийому для здобуття вищої освіти в ПНУ» (https://cutt.ly/HxREA8V), вступники на базі ПЗСО
допускаються до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання за умови, якщо кількість балів із
кожного конкурсного предмета складає не нижче 100. Вага предметів сертифікату ЗНО становить: Українська мова
– 0,25; Біологія – 0,4; Історія України, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія, або Математика –
0,2; вага атестату про ПЗСО – 0,1; вага балу за успішне закінчення підготовчих курсів ПНУ – 0,05. Відповідно до
Додатку 4а «Правил прийому для здобуття вищої освіти в ПНУ» (https://cutt.ly/HxREA8V) вступники на базі
диплому «молодшого спеціаліста» допускаються до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання за
умови, якщо кількість балів із кожного конкурсного предмета складає не нижче 100 балів. Програма комплексного
вступного випробування (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/perelik-pitan) за ОП «Екологія» містить перелік
необхідних питань з дисциплін «Загальна екологія та неоекологія» та «Заповідна справа», а також критерії їх
оцінювання. Особам, які вступають на базі «молодшого спеціаліста», «молодшого бакалавра», відповідно до СВО
спеціальності 101 Екологія (першого рівня ВО) та ОП «Екологія», можливе перезарахування не більше ніж 120
кредитів ECTS. Такі вступники можуть бути зараховані на 2-й курс (з нормативним терміном навчання), або на 1-й
курс (зі скороченим терміном навчання). ЕГ було надано запит до ЗВО посилити доказову базу та надати приклади
перезарахування кредитів для конкретних здобувачів ВО, що вступають на ОПП на базі ступеня «молодший
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бакалавр» з інших та споріднених спеціальностей. Приклади перезарахування ЗВО надав, однак механізм
перезарахування не роз’яснив.

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.

В ПНУ діє Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
(https://cutt.ly/dxRRen1), в якому прописано чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у
інших закладах освіти. Формами академічної мобільності в ПНУ визначено: навчання за програмами академічної
мобільності, мовне стажування та наукове стажування. Визнання результатів навчання здійснюється на основі
ЄКТС. В Положенні про порядок перезарахування результатів навчання (https://cutt.ly/mxRRYrx) регламентується
перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності на території України чи поза
її межами. Здобувачі ВО знають про зазначені вище можливості, що було підтверджено на зустрічах. Практики
академічної мобільності серед здобувачів, що навчаються на денній формі навчання за ОП «Екологія», не було через
низьку вмотивованість здобувачів ВО, що було з’ясовано під час зустрічі із студентами. Однак, у Відомостях про
самооцінювання ОП «Екологія» було наведено два приклади реалізації процедури визнання результатів навчання
для студентів заочної форми навчання.

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.

В Поліському національному університеті діє Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті (протокол ВР № 7 від 27.02.2020) (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya,
https://cutt.ly/PxRToO3), в якому чітко та доступно прописані правила визнання результатів навчання, отриманих в
неформальній освіті. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, дозволяється для
дисциплін, які викладаються з 2-го семестру, та розповсюджується лише на обов’язкові ОК в обсязі не більше 10 %
від загального обсягу по конкретній ОП. Під час зустрічі з усіма зацікавленими сторонами освітнього процесу було
виявлено, що випадків перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, на даній ОП не
було, що зазначено у Відомостях про самооцінювання ОП. Студенти, що навчаються за ОП «Екологія», на зустрічі
підтвердили, що знайомі з такою можливістю та розуміють її процедуру.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Документи ПНУ в контексті критерію 3 чітко структуровані та взаємопов’язані. Містять зрозумілі правила визнання
результатів навчання, отриманих під час участі в програмах академічної мобільності, і визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті.

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

До слабких сторін в контексті критерію 3 слід віднести наступне. 1. В Правилах прийому до ПНУ немає чіткого
роз’яснення, для вступників на базі диплому «молодшого бакалавра», ОКР «молодшого спеціаліста», механізму
перезарахування кредитів, у разі якщо вступ відбувається зі споріднених та з інших спеціальностей. 2. Критерії
оцінки фахового випробування відповідно до Програми комплексного вступного випробування за фахом, при
зарахуванні на навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» (https://cutt.ly/1vDPYi9), передбачають виконання
тестових завдань закритої форми, що не повністю дає змогу оцінити рівень знань вступників. 3. Тестова перевірка
знань під час фахового вступного випробування проводиться з двох дисциплін, «Загальна екологія та неоекологія»,
«Заповідна справа», що обмежує оцінку знань вступників з дисциплін агроекологічного напрямку, який
притаманний, за словами зацікавлених сторін, даній ОП. 4. Застарілі посилання на літературні джерела,
рекомендовані для підготовки до фахового вступного випробування. 5. Низька вмотивованість здобувачів ВО за ОП
«Екологія» до участі в програмах академічної мобільності. Рекомендації. 1. Налагодити процедуру щодо надання
роз’яснення в Правилах прийому для здобуття вищої освіти за ОП «Екологія» для вступників на базі диплому
«молодшого бакалавра» (ОКР «молодшого спеціаліста») про механізм перезарахування кредитів, у разі якщо вступ
відбувається зі споріднених та з інших спеціальностей. 2. Рекомендовано розробляти тестові питання кількох рівнів
складності, тоді можна буде збільшити кількість тестових питань з кожної дисципліни, та краще оцінити рівень
знань вступників. 3. ЕГ рекомендує збільшити кількість дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування.
Це дозволить охопити більше коло питань та більш якісно оцінити знання вступників. 4. Оновити перелік
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літературних джерел для дисциплін, що виносяться на фахове вступне випробування. 5. Активувати роботу у
напрямку підвищення мотивації здобувачів ВО до участі у програмах академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому до Поліського національного університету містять всю необхідну інформацію та відповідають
вимогам МОН України, відсутні ознаки дискримінації для вступників. Положення, що регламентують порядок
перезарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та у неформальній освіті, знаходяться на сайті ПНУ
у вільному доступі, здобувачі ВО ознайомлені з ними. Здобувачі ВО не приймають участь у програмах академічної
мобільності. В Правилах прийому до ПНУ немає чіткого роз’яснення для вступників на базі диплому «молодшого
бакалавра» (ОКР «молодшого спеціаліста») щодо механізму перезарахування кредитів, у разі якщо вступ
відбувається зі споріднених та з інших спеціальностей. Критерії оцінки фахового випробування передбачають
виконання тестових завдань закритої форми, що не повністю дає змогу оцінити рівень знань вступників. Тестова
перевірка знань під час фахового вступного випробування проводиться з двох дисциплін, «Загальна екологія та
неоекологія», «Заповідна справа», що обмежує оцінку знань вступників з дисциплін агроекологічного напрямку,
який притаманний, за словами зацікавлених сторін, даній ОП. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні,
релевантність фактів і їх контекст, а також відсутність критичних зауважень, ОП «Екологія» та освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідають критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY) на ОП «Екологія»
застосовуються такі форми навчання, як: очна (денна), заочна (дистанційна). Форми навчання за ОП відповідають
вимогам стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів спеціальності 101 Екологія (https://bit.ly/2QUMAcY), так як
щодо форм навчання, згідно із вище зазначеним стандартом, обмеження відсутні. Організація освітнього процесу
відбувається у формі: навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів.
Основними видами навчальних занять на ОП є: лекції, лабораторні та практичні заняття. Інші види навчальних
занять з конкретної дисципліни визначаються кафедрою відповідно до навчального плану і затверджуються у
встановленому порядку (робоча програма навчальної дисципліни). Основними методами навчання та викладання,
що застосовуються в рамках ОП, є: вербальний, пояснювально-ілюстративний, практичний, репродуктивний,
проблемний, евристичний та дослідницький методи. Вибір методів навчання та викладання здійснюється НПП
відповідно до ОК, Положення про організацію освітнього процесу, та відповідає принципам академічної свободи.
Зокрема, у вище згаданому Положенні вказано, що лектор зобов'язаний дотримуватися робочої програми
навчальної дисципліни щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального
матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. В цілому форми та методи навчання і викладання
забезпечують досягнення зазначених у ОП «Екологія» цілей та ПРН. Студентоцентрований підхід в освітньому
процесі реалізується через безпосередню участь здобувачів вищої освіти в обговоренні ОП, надання пропозицій та
зауважень до неї (участь у засіданнях кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування), участь в
опитуваннях (анкетуваннях) щодо якості освітніх послуг та якості викладання в рамках ОП «Екологія»
(https://bit.ly/32Dpfz1), а також через вільний вибір вибіркових освітніх компонентів відповідно до Положення про
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми (https://bit.ly/3dJLh9B), тем курсових робіт, керівників
наукових робіт, баз практик. Аналіз результатів останнього завершеного опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості освітніх послуг в рамках ОП «Екологія» (березень 2020 р.) показав, що 77 % опитаних, а їх було 42 особи,
надають пропозиції щодо покращення освітнього процесу для досягнення позитивних якісних змін в університеті.
34 респонденти зазначили, що мають можливість вільно вибирати професійно орієнтовані дисципліни із
вибіркового блоку, запропонованого кафедрою. Відповідно до результатів останнього завершеного опитування
здобувачів вищої освіти щодо якості викладання в рамках ОП «Екологія» (березень 2020 р.) на запитання «Чи
використовують викладачі сучасні та цікаві методи навчання?» 75 % респондентів відповіли «так, проте не часто»
(https://bit.ly/32Dpfz1). Під час онлайн зустрічей здобувачі та НПП підтвердили наведену вище інформацію.

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).
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Здобувачі вищої освіти мають доступ до ОП «Екологія», розміщеній на сайті кафедри екологічної безпеки та
економіки природокористування у розділі «Навчання» (https://bit.ly/32Dpfz1). У цьому ж розділі розміщено
навчальний план 2020 року, графіки освітнього процесу для денної та заочної форм навчання на 2020-2021 н. р.,
графік ректорських контрольних робіт, силабуси дисциплін, програми практик та методичні вказівки до їх
проходження, методичні рекомендації до виконання курсових робіт, каталоги та експлікації вибіркових дисциплін,
інструкцію з вибору вибіркових дисциплін та зразок заяви щодо вибору, методичні рекомендації до виконання
кваліфікаційної роботи, форми та результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дистанційного навчання,
якості навчання та викладання, щодо академічної доброчесності. Інформування здобувачів щодо методів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання, зокрема оцінювання певних видів робіт в межах ОК, здійснюється через силабуси,
розроблені відповідно до Положення про силабус навчальної дисципліни (https://bit.ly/2RTtqEB), та на першому
занятті викладачем, що підтвердили здобувачі вищої освіти під час зустрічі з ЕГ. Відповідно до останнього
опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання 50 % респондентів вважають, що інформаційні ресурси
є повністю доступними з усіх дисциплін, 25 % – з більшості дисциплін, 25 % – лише з декількох дисциплін
(https://bit.ly/2QTYaET). На питання «Оцініть наскільки чітко та зрозуміло на першому занятті викладачі
пояснюють які знання та компетентності Ви здобудете, розподіл балів, умови складання та перескладання
заліків/екзаменів та інше» 75 % респондентів зазначили, що викладачі пояснюють все чітко та зрозуміло, 25 % –
пояснюють окремі питання, 0 % – нічого не пояснюють. Відповідно до останнього опитування здобувачів вищої
освіти щодо якості освіти 92 % респондентів відповіли, що задоволені процедурою інформування стосовно
освітнього процесу впродовж навчального періоду (https://bit.ly/3ndY5bf).

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

Підтвердженням того, що ЗВО в рамках даної освітньої програми забезпечує поєднання навчання і досліджень, є
наданий ЗВО перелік праць здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП «Екологія». Результати своїх досліджень
здобувачі публікують, в основному, у збірниках тез конференцій, в тому числі міжнародних. Окрім того, на кафедрі
екологічної безпеки та економіки природокористування функціонують три студентські наукові гуртки: «Економіка
природокористування та охорони навколишнього природного середовища», «Основи фітодизайну» та «Агенти
кліматичних змін» (https://bit.ly/3gBavsz). Діють вони відповідно до Положення про наукові гуртки здобувачів
вищої освіти кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування (https://bit.ly/2PgdOKz). Студенти, що
навчаються за освітньою програмою «Екологія», неодноразово брали участь та ставали призерами I та II етапів
Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (Рогаль Н. Є. у 2020 р. отримала диплом ІІІ ступеня за участь
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі спеціалізації
«Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища», скан-копію диплому додано до
акредитаційної справи). Окрім того, здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОП «Екологія», є членами Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (Букша Н., Гусар Т., Бойко А., Люх К., Рудницька А.,
Чурина А., Слюсар А., Пеліховська О.). Відповідно до Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених метою його діяльності є створення умов для розкриття наукового та творчого
потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок
дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної
діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та освітньої діяльності
(https://bit.ly/3xkdfQP). ЗВО сприяє поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП «Екологія» через
організацію та проведення науково-практичних конференцій відповідного напрямку: ІІІ науково-практична
конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття-2020», науково-практична конференція
«Екологія. Наука. Практика – 2020», ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні екологічні
проблеми урбанізованих територій» (https://bit.ly/3gytCU0). Науково-дослідну роботу здобувачі мають можливість
виконувати на базі сертифікованої вимірювальної лабораторії Поліського національного університету
(https://is.gd/ZYChk5). Обладнання, що підтверджує можливості лабораторії, було продемонстровано на резервній
зустрічі. В цілому вище зазначена інформація була підтверджена на зустрічі зі здобувачами.

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

Cистема внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ЗВО передбачає здійснення в університеті моніторингу та
періодичного перегляду освітніх програм (https://bit.ly/3aBC4Ou). Відповідно до Положення про навчально-
методичне забезпечення навчальних дисциплін (https://bit.ly/3dFxG34) робочі програми навчальних дисциплін
мають щорічно оновлюватися з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм і,
зокрема, отриманих від здобувачів вищої освіти та інших стейкхолдерів побажань та зауважень. В окремих випадках
за рішенням вченої ради університету робочі програми можуть затверджуватися на декілька (до п'яти) років, а
щорічні оновлення оформлюватись у вигляді додатків до них. Силабус навчальної дисципліни, відповідно до
Положення про силабус навчальної дисципліни (https://bit.ly/2RTtqEB), розглядається на засіданні кафедри із
залученням гаранта освітньої програми, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, розглядається навчально-
методичною комісією факультету та затверджується рішенням вченої ради факультету, в обов’язковому порядку
викладається на сайт ЗВО та оновлюється на початку навчального року. Підставами для оновлення силабусу можуть
бути: ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або викладачів дисципліни; ініціатива здобувачів вищої
освіти через звернення до гаранта освітньої програми; ініціатива зовнішніх стейкхолдерів; результати оцінювання
знань студентів з навчальної дисципліни; об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших
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ресурсних умов реалізації силабусу; результати обов’язкового опитування студентів про враження від вивчення
навчальної дисципліни. Силабуси навчальних дисциплін наведено на сайті кафедри екологічної безпеки та
економіки природокористування (https://bit.ly/32Dpfz1), затверджені вони влітку 2020 року, однак їх оновлення та
затвердження має, скоріше, формальний характер. Наприклад, перелік літератури, необхідної для вивчення
навчальної дисципліни «Екологічна експертиза», містить Закон України "Про екологічну експертизу", який втратив
чинність ще у 2017 році (https://bit.ly/2QmypNU). Перелік літератури, необхідної для вивчення нововведеної
дисципліни «Управління та поводження з відходами», містить літературу з 2003 по 2012 роки. Гарант, НПП та
здобувачі вищої освіти підтвердили наведену інформацію на відповідних зустрічах з ЕГ.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження поєднуються з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО відповідно до
Стратегії інтернаціоналізації Поліського національного університету на 2019–2029 роки (https://bit.ly/3tMgtui).
Одним із пріоритетних напрямів стратегії інтернаціоналізації ЗВО є участь у реалізації міжнародних проєктів
(https://bit.ly/2PgeiQT) та програм, таких як: Tempus, Erasmus+ (http://znau.edu.ua/erasmus), Horizon 2020
(http://znau.edu.ua/horizon-2020) та ін. Окрім того, в ЗВО функціонує міжнародний відділ, який опікується вище
зазначеними питаннями (https://bit.ly/32JMC9S). Здобувачі вищої освіти мають можливість пройти міжнародну
практику на підприємствах різних країн світу з розвиненою економікою (http://znau.edu.ua/zakordonna-praktyka),
про що зазначали на зустрічі з ЕГ. На базі Поліського національного університету засновано Інформаційний центр
Європейського Союзу в Житомирській області (http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2). НПП, що забезпечують освітні
компоненти за ОП «Екологія», активно проходять закордонне стажування, в основному, в університетах Польщі та
Болгарії (Котюк Л. А., Герасимчук Л. О., Климчик О. М., Сіваєва О. С., Маєвський О. В., Горобець О. В., Лесь А. В.,
Матковська С. І., Мельничук В. В., Валерко Р. А., Ткаченко П. П., Ращенко А. В., Мороз В. В., Бордюг Н. С.), що
підтверджують додані до акредитаційної справи скан-копії сертифікатів. ЗВО сприяє вивченню іноземних мов через
функціонування курсів з іноземних мов (https://bit.ly/3v5j9DI). НПП, що працюють в рамках ОП «Екологія»,
зокрема Котюк Л. А., Герасимчук Л. О., Лесь А. В., Мельничук В. В., Ращенко А. В., володіють англійською, а Мороз
В. В. – польською, мовою на рівні B2 (скан-копії сертифікатів додано до акредитаційної справи). Наразі ЗВО
укладені угоди з понад 30 закордонними закладами вищої освіти. Найбільш тісна співпраця проводиться з:
Академією фінансів і бізнесу Вістула (м. Варшава, Польща), Університетом туризму та екології (Суха Бескідска,
Польща), Вищою школою агробізнесу (м. Ломжа, Польща), Університетом імені Олександра Стульгінскіса (Литва),
що підтверджується наданими ЗВО скан-копіями угод про співпрацю. Однак, практика академічної мобільності
здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Екологія», відсутня. За словами здобувачів, цьому завадила
пандемія та відсутність бажання. Усі учасники освітнього процесу мають безкоштовний доступ до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus (https://bit.ly/3vdeQpP) та Web of Science (https://bit.ly/2PfwxWt). За період з 2015
року по теперішній час науково-педагогічними працівниками, що задіяні до реалізації ОП «Екологія», опубліковано
37 наукових праць у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Доказом участі
науково-педагогічних працівників та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях є 11 сертифікатів,
наданих ЗВО на запит експертної групи.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Через анонімне опитування та участь у засіданнях кафедри, яка реалізує ОП, здобувачі мають змогу впливати на
вибір форм і методів навчання. Позитивним є запровадження силабусів. НПП, що забезпечують освітні компоненти
за ОП «Екологія», активно проходять закордонне стажування, разом зі здобувачами вищої освіти беруть участь у
міжнародних науково-практичних конференціях, публікуються у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних Scopus та Web of Science. ЗВО активно сприяє поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП
«Екологія». Науково-дослідну роботу здобувачі мають можливість виконувати на базі сертифікованої вимірювальної
лабораторії.

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

Практика академічної мобільності здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Екологія», відсутня. ЕГ
рекомендує налагодити комунікацію зі здобувачами вищої освіти та активніше стимулювати їх до участі в програмах
академічної мобільності. Оновлення та затвердження частини силабусів має, скоріше, формальний характер. Мають
місце приклади, коли література, яка пропонується для вивчення навчальної дисципліни, не оновлюється або
взагалі є неактуальною. ЕГ рекомендує щорічно оновлювати силабуси навчальних дисциплін з урахуванням
тенденцій розвитку спеціальності та інновацій у сфері екології, в тому числі оновлювати перелік рекомендованої
літератури та включати до нього власні наукові та навчально-методичні праці.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Враховуючи, що форми та методи навчання і викладання забезпечують досягнення зазначених у ОП «Екологія»
цілей та ПРН, ефективну реалізацію студентоцентрованого підходу в освітньому процесі, запровадження силабусів,
активне сприяння ЗВО поєднанню навчання і досліджень під час реалізації ОП, а також досить високий рівень
інтернаціоналізації діяльності ЗВО, ЕГ вважає, що за критерієм 4 ОП «Екологія» відповідає рівню B. Зазначені
недоліки, зокрема відсутність практики академічної мобільності здобувачів вищої освіти та частково формальний
характер оновлення силабусів навчальних дисциплін, можна усунути в короткий термін, тим самим удосконалити
процес навчання та викладання, посилити інтернаціоналізацію ЗВО, яка певною мірою ослабла через пандемію.

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.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY) контрольні заходи включають
вхідний, поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. Підсумковий контроль включає
семестровий контроль (екзамен, залік) та атестацію студентів. Результати складання екзаменів і заліків оцінюються
за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS. Відстрочений контроль (ректорський контроль)
проводиться вибірково через деякий час після вивчення навчальної дисципліни (або окремого модуля) з метою
контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами. Вид підсумкового контролю, форми поточного
та модульного контролю, система оцінювання та принципи формування підсумкової оцінки наводяться у силабусі
навчальної дисципліни відповідно до Положення про силабус навчальної дисципліни (https://bit.ly/2RTtqEB), а
також повідомляються на першому занятті викладачем. Формами та методами оцінювання рівня досягнення
більшості ПРН є: оцінювання активності роботи на аудиторних заняттях, виконання самостійної роботи, поточне
тестування, модульна контрольна робота та екзамен або залік (таблиця 3 Відомостей про СО та силабуси навчальних
дисциплін). Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з
рейтингу виконання поточної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового
контролю – 40 балів. Усю вище зазначену інформацію підтвердили гарант, НПП та здобувачі вищої освіти на
зустрічах з ЕГ. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY) результати
складання кваліфікаційного іспиту та захисту науково-професійної (кваліфікаційної) роботи визначаються за
стобальною шкалою в перерахунку на національну шкалу. Рішення про оцінювання рівня підготовки студентів, а
також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів про вищу освіту,
приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю
голосів. Відповідно до результатів опитування здобувачів ВО, що навчаються на ОП «Екологія», щодо якості
викладання на питання «Оцініть наскільки чітко та зрозуміло на першому занятті викладачі пояснюють які знання
та компетентності Ви здобудете, розподіл балів, умови складання та перескладання заліків/екзаменів та інше» 75 %
респондентів відповіли, що викладачі пояснюють все чітко та зрозуміло (https://bit.ly/2QTYaET). Окрім того,
здобувачів вищої освіти запрошують на засідання кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування
для обговорення змісту робочих програм (силабусів) і, зокрема, розглядаються питання щодо формування систем
оцінювання (протокол № 1 від 31.08.2020 р. додано до акредитаційної справи). ЕГ під час акредитаційної
експертизи встановлено, що форми контрольних заходів, їх зміст та збалансованість розподілу оцінок,
різнорівневість завдань дозволяють оцінити рівень досягнення здобувачами ВО ПРН за ОП «Екологія».

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

Формою атестації здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП «Екологія», відповідно до навчального плану 2017
року, який діє на сьогодні, є кваліфікаційний іспит зі спеціальності. Однак, стандарт вищої освіти за спеціальністю
101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://bit.ly/2QUMAcY) передбачає, що атестація
здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. ОП «Екологія», починаючи з 2019 року,
передбачає саме таку форму атестації (https://bit.ly/32Dpfz1).

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
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результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/3xjApXD), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://bit.ly/3aBzd8d), Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти (https://bit.ly/3xpvQek), Положенням про кваліфікаційні роботи (https://bit.ly/3v8sHOi), Положенням про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії (https://bit.ly/3dO4DdG). Доступність цих
документів для здобувачів вищої освіти та викладачів забезпечується розміщенням їх на офіційному сайті ЗВО
(https://bit.ly/3dMLPve). Пункт 4 Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів
вищої освіти (https://bit.ly/3xpvQek) регламентує процедуру забезпечення об’єктивності та неупередженості під час
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти. Зокрема, зазначається, що НПП повинен знати і
дотримуватись, а що йому забороняється. Об’єктивність та прозорість оцінювання своїх знань та знань
одногрупників, згідно з опитуванням щодо якості викладання, здобувачі вищої освіти оцінили у 2 бали за 3–
бальною шкалою (https://bit.ly/2QTYaET). Об’єктивність та неупередженість екзаменатора перевіряється також за
результатами виконання ректорських контрольних робіт. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів регламентуються Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у Поліському
національному університеті (https://bit.ly/3sJHoWo). Порядок повторного проходження контрольних заходів та
умови, відповідно до яких таке проходження дозволяється, наведено у пункті 2 Положення про оскарження
результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти (https://bit.ly/3xpvQek). Здобувачу, який не склав
під час підсумкового (семестрового) контролю не більше двох видів підсумкового (семестрового) контролю,
керівником факультету (структурного підрозділу) дозволяється повторне складання цих видів контролю за окремим
графіком на термін до двох тижнів від початку наступного весняного семестру або до початку наступного осіннього
семестру. Додаткове складання екзамену, заліку, захист курсової роботи (проєкту) допускається не більше двох разів
із навчальної дисципліни: перший раз викладачу, другий – комісії, яка створюється за поданням керівника
факультету (структурного підрозділу) і розпорядженням ректора. Порядок оскарження процедури проведення та
результатів контрольних заходів наводиться у пункті 3 цього ж Положення. Прикладів запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, повторного проходження контрольних заходів та оскарження їх результатів за час реалізації ОП
«Екологія» не було, що підтвердили учасники освітнього процесу під час зустрічей з ЕГ. У разі виникнення подібних
ситуацій здобувачі вищої освіти можуть скористатися скринькою довіри (https://bit.ly/3tRBrYX).

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

ЗВО розроблено низку документів, які містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності. Зокрема, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://bit.ly/3aBzd8d), Положення про кваліфікаційні роботи (https://bit.ly/3v8sHOi), Положення про організацію
освітнього процесу (https://bit.ly/3xjApXD), Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення
плагіату (https://bit.ly/3tSGGro), Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних
робіт на наявність академічного плагіату (https://is.gd/kul8Jc), наказ ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 «Про
внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://is.gd/XLnyyU), наказ ректора
Поліського національного університету від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для
перевірки робіт на наявність академічного плагіату» (https://bit.ly/3ewVntu). ЗВО здійснює перевірку робіт за
допомогою офіційних систем «Unicheck» (https://bit.ly/3dNvPJF) та «StrikePlagiarism» (https://bit.ly/3vlWljf).
Виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних працях та кваліфікаційних роботах
здійснюється через експертну оцінку з використанням відповідного програмного забезпечення
(https://bit.ly/2QZcHQ0). Загальна схема перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату в ЗВО
складається з двох етапів: перевірки академічного тексту на наявність текстових збігів / ідентичності / схожості за
допомогою відповідного програмного забезпечення та формування звіту про результати перевірки; експертизи
академічного тексту фаховими комісіями експертів із відповідної галузі знань, що здійснюють перевірку робіт на
наявність ознак академічного плагіату на основі аналізу отриманого звіту, та оформлення акту / довідки або
рішення (залежно від виду роботи) про результати перевірки, оформлених за встановленим зразком
(https://bit.ly/2QXlRw1). Повторна експертиза робіт фаховими комісіями експертів здійснюється лише один раз, у
випадку виявлення порушень академічної доброчесності під час повторної експертизи робота відхиляється без права
доопрацювання та не допускається до захисту. Приклади перевірки наукових та навчально-методичних праць на
наявність академічного плагіату на офіційному бланку Unicheck додано до акредитаційної справи. Можливі види
реакції в ЗВО на порушення академічної доброчесності зазначено у пункті 12 Порядку перевірки наукових,
навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (https://bit.ly/2QXlRw1).
ЗВО постійно проводить заходи щодо популяризації академічної доброчесності та дотримання наукової етики
(https://bit.ly/3njf8cf). Серед здобувачів вищої освіти постійно проводиться анонімне опитування щодо академічної
доброчесності (https://bit.ly/32Dpfz1). Фактів порушення академічної доброчесності в процесі реалізації ОП
«Екологія» не виявлено, що було підтверджено учасниками освітнього процесу під час зустрічей з ЕГ.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Функціонування скриньки довіри. Діюча система дотримання академічної доброчесності.

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

Не зважаючи на те, що з метою контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами в ЗВО вибірково
проводиться відстрочений контроль (ректорський контроль), ЕГ рекомендує посилити об’єктивність та
неупередженість викладачів під час оцінювання контрольних заходів за рахунок широкого впровадження
автоматизованих засобів контролю та тестування.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Беручи до уваги те, що форми та правила проведення контрольних заходів, критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього процесу, дають можливість встановити
досягнення здобувачем ВО результатів навчання, оприлюднюються заздалегідь, а також, зважаючи на діючу в ЗВО
систему дотримання академічної доброчесності, експертна група відзначає відповідність ОП «Екологія» за
критерієм 5 рівню B. Зазначена рекомендація щодо посилення об’єктивності та неупередженості викладачів під час
оцінювання контрольних заходів за рахунок широкого впровадження автоматизованих засобів контролю та
тестування направлена на удосконалення якості освітнього процесу.

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.

В реалізації освітнього процесу задіяно 26 НПП; середній їх вік складає 47 років; розподіл за статтю – 33,3 %
чоловіків та 66,7 % жінок. 23 % НПП мають сертифікат про знання іноземної мови. Серед викладачів 2 доктори наук,
81 % НПП мають науковий ступінь та/або вчене звання. ЕГ проаналізувала таблицю 2 у Відомостях про
самооцінювання ОП, інформацію, надану на запити, та дійшла до висновку, що: 1) академічна кваліфікація та
професійний досвід НПП, задіяних в реалізації освітнього процесу за ОП «Екологія», є достатніми і майже в повній
мірі відповідають цілям ОП та ПРН; 2) не всі НПП, задіяні в освітньому процесі, мають відповідне навчально-
методичне забезпечення ОК, що викладають, а саме: Мороз В. В., Федючка М. І., Матковська С. І., Горобець О. В.,
Сіваєва О. С., Бурмакіна Н. С., Борисюк Б. В., Суліменко О. Г., Дорохов В. І., Борисов Ф. І., Гордійчук М. В., Гонгало
Н. В., Климчик О. М.; 3) опрацювавши перелік публікацій НПП, задіяних в освітньому процесі, у виданнях, що
входять до міжнародних наукометричних баз даних, який було надано на запит ЕГ, встановлено низьку
публікаційну активність НПП, що викладають дисципліни, спрямовані на формування спеціальних (фахових)
компетентностей; 4) викладач Федючка М. І. не має відповідного навчально-методичного забезпечення та наукових
праць відносно забезпечення неактуальної на сьогодні дисципліни – ОК 31 «Екологічна експертиза», окрім
навчального посібника, виданого в 2019 році, коли екологічна експертиза в Україні була скасована (Екологічна
експертиза: Навчальний посібник / Федючка М. І., Світельський М. М., Іщук О. В., Матковська С. І., Пінкіна Т. В. За
загальною редакцією Федючки М. І. Херсон; в-во ОЛДІ ПЛЮС, 2019. – 240 с.); 5) деякі викладачі не мають
відповідної академічної кваліфікації та/або наукових праць, які б дозволили досягти певних ПРН окремих ОК, а
саме: Горобець О. В. (ОК 28 «Управління та поводження з відходами»), Матковська С. І. (ОК 23 «Техноекологія»),
Федючка М. І. (ОК 19 «Заповідна справа та збереження біорізноманіття»), Мороз В. В. (ОК 13 «БЖД та основи
охорони праці»), Матковська С. І. (ОК 16 «Ландшафтна екологія»).

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

Процедура конкурсного добору НПП в ПНУ реалізується відповідно до Положення про конкурсну комісію від
26.12.2019 р. (https://cutt.ly/CvXVQtM), склад конкурсної комісії затверджується відповідним наказом
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(https://cutt.ly/7vXBiwW). До складу членів конкурсної комісії входять представники ректорату, відділу кадрів,
органів студентського самоврядування та профспілкової організації співробітників ПНУ. Накази про оголошення
конкурсного відбору розміщуються на сайті університету, у розділі «Публічна інформація – кадрова політика»
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Під час спілкування з НПП, що задіяні в реалізації ОП
«Екологія», встановлено, що конкурсний відбір проходить прозоро із врахуванням їхнього професіоналізму та
спроможності забезпечити викладання відповідно до цілей ОП. Вимоги до кадрового складу в ПНУ зумовлені
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. Претендент на посаду повинен відповідати 4-м пунктам
ліцензійних умов, член групи забезпечення розробки ОП – 7-ми пунктам.

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

Під час зустрічі із студентами та представниками роботодавців було встановлено факт тісної взаємодії між ними.
Зустрічі проходять у вигляді відкритих лекцій або виїзних занять. Представники роботодавців надають студентам
можливість проходити виробничу практику. ЗВО на запит ЕГ надав вичерпну інформацію щодо проведення
зустрічей здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Екологія», з професіоналами-практиками. За останні
чотири роки було проведено виїзні заняття та зустрічі з вітчизняними та закордонними спеціалістами: Коніщук В.
В. (д. б. н., завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання Інституту
агроекології та природокористування НААН), Бульчак Т. М. (перший заступник начальника Головного управління
статистики у Житомирській області), Klaus-J. Apperoth (професор Університету Фрідріха Шиллера в Єні
(Німеччина)), Желєзняк М. С. (начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу), Паламарчук Р. П.
(директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»). Також в ПНУ проводяться наступні заходи, які спрямовані на
покращення взаємодії студентства з потенційними роботодавцями: 2018 р. – “Ярмарок вакансій”
(https://is.gd/xznt6O), 2017 р. – “Національний ярмарок вакансій для ОТГ” (https://is.gd/3yU6zl) та 2020 р. – “День
кар‘єри ЄС” (https://is.gd/4Fukjt).

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

До реалізації освітнього процесу за ОП «Екологія» залучена професіонал-практик Бордюг Н. С. (директор
Житомирського обласного еколого-натуралістичного центру), вона забезпечує викладання ОК 24 «Моніторинг
довкілля». Під час спілкування, Наталя Сергіївна підтвердила, що частину практичних занять зі студентами
проводить в еколого-натуралістичному центрі, де знайомить здобувачів з сучасними методами моніторингу
довкілля. У Відомостях про самооцінювання ОП вказано, що до реалізації навчального процесу залучені (за
сумісництвом) такі професіонали-практики: Смаглій В. О., Кравчук Т. В. Однак в табл. 2 інформація про них
відсутня.

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

В ПНУ розроблено Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (від
27.02.2020 р.), яке розміщено за посиланням: https://cutt.ly/XvCqD6Y. Положення розроблено з метою організації
безперервного професійного розвитку НПП та є складовою системи внутрішнього забезпечення якості ВО в ПНУ.
На сайті університету у відкритому доступі розміщено пропозиції щодо підвищення кваліфікації та стажування в
українських та закордонних установах (вкладка «Публічна інформація» – «Програми підвищення кваліфікації та
стажування»: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Під час бесіди з НПП, які приймають
участь в реалізації ОП «Екологія», було встановлено, що деякі з них пройшли підвищення кваліфікації в таких
установах та організаціях: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Куявський
університет у Влоцлавеку (Республіка Польща), Житомирський державний педагогічний університет імені Івана
Франка, Університет природничих наук у Любліні. Знання іноземної мови на рівні В2 підтверджено відповідними
сертифікатами та є у викладачів: Ращенко А., Мороз В., Котюк Л., Герасимчук Л., Лесь А., Мельничук В.
Опрацювавши таблицю 2 Відомостей про самооцінювання ОП та інформацію щодо підвищення кваліфікації та
стажування НПП, ЕГ хоче зазначити, що усі НПП, задіяні в освітньому процесі, регулярно проходять підвищення
кваліфікації та стажування. Однак, слід зазначити, що окремі викладачі, Заєць В. М., Федючка М. І., Бурмакіна Н. С.,
Гордійчук М. В., не проходили курсів підвищення кваліфікації та стажувань.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

З метою стимулювання та розвитку викладацької майстерності в ПНУ розроблено низку нормативних документів
(вкладка «Публічна інформація» – «Кадрова політика»: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).
Під час проведення зустрічей з керівництвом, НПП та адміністративним персоналом ПНУ встановлено, що
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університет виплачує премії та нагороджує грамотами викладачів, які публікують свої наукові праці у виданнях, що
входять до наукометричних баз даних, та готують переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів наукових робіт.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

До сильних сторін в контексті критерію 6 слід віднести те, що в університеті формується сучасна корпоративна
культура, яка є притаманною сучасному освітньому середовищу. Позитивною практикою, що діє в ПНУ, в контексті
критерію 6, можна вважати матеріальне заохочення НПП до публікацій у виданнях, що входять до наукометричних
баз даних.

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

Проаналізувавши Відомості про самооцінювання ОП та матеріали, надані ЗВО, можна виділити кілька слабких
сторін ОП «Екологія» та надати певні рекомендації щодо їх усунення. 1. НПП, задіяні в освітньому процесі, не в
повній мірі забезпечують ОК необхідними науково-методичними матеріалами. Рекомендовано проводити
регулярний перегляд науково-методичних розробок НПП. 2. Окремі викладачі не мають відповідної академічної
кваліфікації та/або наукових праць, які б дозволили досягти певних ПРН окремих ОК (Горобець О. В., Матковська С.
І., Федючка М. І., Мороз В. В.). Рекомендовано переглянути викладацький склад щодо їх спроможності
забезпечувати той чи інший ОК. 3. Не дивлячись на те, що в ПНУ діє матеріальна система заохочення до публікацій
у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, встановлено низьку публікаційну активність НПП, що
викладають дисципліни, спрямовані на формування спеціальних (фахових) компетентностей. Рекомендується
винайти шляхи підвищення вмотивованості НПП до публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз
даних. 4. Під час дії карантинних обмежень не проводяться зустрічі здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Екологія»,
з потенційними роботодавцями та професіоналами-практиками, які б могли поділитись своїм досвідом роботи.
Рекомендується проводити такі зустрічі в он-лайн форматі з використанням платформ Zoom та Teams.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП «Екологія» має певний рівень узгодженості із якісними характеристиками за усіма підкритеріями критерію 6.
НПП, задіяні в освітньому процесі, не в повній мірі забезпечують ОК необхідними науково-методичними
матеріалами; окремі викладачі не мають відповідної академічної кваліфікації та/або наукових праць, які б
дозволили досягти певних ПРН окремих ОК; встановлено низьку публікаційну активність НПП; під час дії
карантинних обмежень не проводяться зустрічі здобувачів ВО, що навчаються за ОП «Екологія», з потенційними
роботодавцями та професіоналами-практиками. З урахуванням цього, ОП «Екологія» та освітня діяльність за цією
програмою в ПНУ загалом відповідають критерію 6 із зауваженнями (підкритерій 6.1 та 6.5), що не є суттєвими.

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 спілкування з НПП, здобувачами, а також в процесі огляду матеріально-технічної бази ЕГ пересвідчилася,
що ЗВО забезпечує учасників освітнього процесу: навчальними аудиторіями для проведення лекційних та
практичних занять, які обладнані мультимедійними проекторами та інтерактивними дошками; лабораторіями з
відповідним обладнанням для забезпечення таких освітніх компонентів, як: біологія, біогеографія, загальна
екологія, моніторинг довкілля, нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, хімія з
основами біогеохімії, ґрунтознавство з основами геології та геоморфології та ін.; комп’ютерними класами з доступом
до мережі Internet (відеоролик про матеріально-технічне забезпечення та інформацію щодо переліку приладів в
лабораторіях додано до справи). На території університету функціонують також сертифікована вимірювальна
лабораторія, лабораторія екології лісу та ботанічний сад, де для студентів проводять організовані екскурсії та
заняття. Студенти та викладачі мають вільний доступ до бібліотеки, як в стаціонарному режимі, так і онлайн
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), де зберігається необхідна література, підручники, монографії, періодичні видання.
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Бібліотека забезпечує також доступ до електронних ресурсів Scopus, Web of Science, Springer Link, доступна система
автоматизованої книговидачі, читальні зали оснащені комп’ютерами з доступом до мережі Internet. Навчально-
методичне забезпечення частково доступне на сайті кафедри (https://bit.ly/3euJGDM) та на платформі Moodle
(http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?categoryid=30). Фінансування в університеті здійснюється за рахунок
держбюджету та інших спеціальних фондів.

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

ЗВО забезпечує усіх учасників освітнього процесу безоплатним доступом до академічної та науково-методичної
бази. Студенти та викладачі мають змогу безкоштовно користуватися комп’ютерним обладнанням в університеті та
онлайн ресурсами. В усіх учасників освітнього процесу є безоплатний доступ до бібліотеки та до мережі Internet в
читальних залах. Під час зустрічі із представниками студентського самоврядування було встановлено, що в
гуртожитках обладнані читальні зали, в яких є безкоштовний Wi-Fi, а за додаткову оплату студенти можуть
користуватися інтернетом в своїх кімнатах.

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.

Під час онлайн зустрічей було встановлено, що ЗВО надає здобувачам безпечне освітнє середовище, яке
задовольняє їх потреби, інтереси. Усі питання безпеки освітнього середовища регулюються у: Комплексному плані
організаційно-виховної роботи https://is.gd/fCs7Hr, Положенні про порядок запобігання та врегулювання випадків,
пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями
(https://bit.ly/3sJHoWo), Положенні про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення https://is.gd/VZxSNK. Серед студентів проводять опитування про якість освітніх послуг, за результатами
якого 81 % опитуваних вважає, безпечним середовище, в якому вони навчаються (https://bit.ly/3ndY5bf). Для
забезпечення психічного здоров’я здобувачів в університеті на базі кафедри психології створено психологічний
центр «In Vivo» (https://bit.ly/3u18iKI). ЗВО уклав договір з Управлінням поліції охорони в Житомирській області
про централізовану охорону Поліського національного університету (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-21-
010126-c), окрім того приміщення університету обладнані вогнегасниками на випадок надзвичайних ситуацій, що
було підтверджено під час онлайн огляду приміщень. В університеті дотримуються заходів для запобігання
поширенню COVID-19 (https://bit.ly/3eFNnXs), та розроблені інструкції під час навчання та роботи в умовах
карантину (Наказ № 05 од від 14.01.2021 р. додано до справи).

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

Організація освітнього процесу в рамках ОП «Екологія» регулюється Положенням про організацію освітнього
процесу у Житомирському агроекологічному університеті (https://bit.ly/2PlEKZn). Освітня підтримка здобувачів ОП
спеціальності 101 Екологія проводиться шляхом інформування про всі аспекти освітнього процесу через офіційний
веб-сайт (https://bit.ly/3sYh1fk), через платформу Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/index.php?
categoryid=30) та внутрішній сайт кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування
(https://ecobepk.wixsite.com/esee). Під час впровадження дистанційного навчання було створено внутрішній сайт
кафедри (https://www.facebook.com/polissia.univer) для доступності потрібної інформації. Під час онлайн зустрічей
здобувачі підтвердили, що мають змогу ознайомитися онлайн із освітньою програмою, графіком освітнього процесу,
силабусами дисциплін, каталогом вибіркових дисциплін, розкладом занять (http://rozklad.znau.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi?n=999), проходити опитування онлайн. Організацію освітнього процесу забезпечують на рівні
деканату, випускової кафедри та кафедр Поліського національного університету, які долучаються до реалізації ОП
даної спеціальності. Інформаційну підтримку ЗВО надає через офіційний веб-сайт (http://znau.edu.ua/), платформу
Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), внутрішній сайт кафедри та соціальні мережі
(https://www.facebook.com/polissia.univer, https://www.instagram.com/polissia_univer/). Консультативну підтримку в
ЗВО надають куратори груп, завідувач кафедри, співробітники деканатів, працівники відповідних відділів та
соціально-психологічна служба. Номери телефонів, які необхідні для консультування, розміщені на офіційному веб-
сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/m-universitet/contacts). Соціальну підтримку у ЗВО забезпечує Первинна
профспілкова організація університету (http://znau.edu.ua/profkom-studentiv), студентська рада університету
(https://bit.ly/3sNQgKv), психологічний центр «In Vivo» кафедри психології (https://bit.ly/3u18iKI). Виплата
соціальних стипендій студентам пільгових категорій регулюється Положенням про порядок призначення і виплати
стипендій студентам, аспірантам і докторантам (https://bit.ly/32O1tjY). Соціальний та гуманітарний розвиток в
університеті забезпечується за секторами: виховної роботи (https://bit.ly/3tZ4Jon), інформаційного забезпечення
(https://bit.ly/2QAzZM6), культурно-мистецької діяльності (https://bit.ly/3sX3sgf), оздоровчо-фізкультурної та
спортивної роботи (https://bit.ly/2PxTMeI). Окрім цього студенти можуть дізнатися потрібну їм інформацію
безпосередньо під час спілкування з викладачами або через куратора групи.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

ЗВО створює умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами, які регулюються
Положенням про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(https://bit.ly/3dNrK83). Навчальні корпуси обладнані пандусами та ліфтами для вільного пересування осіб з
відповідними потребами, туалетними кімнатами. На даний час особи з особливими освітніми потребами на цій
освітній програмі не навчаються.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Під час спілкування з НПП та здобувачами ЕГ пересвідчилася, що в ЗВО реалізується чітка та зрозуміла політика
вирішення конфліктних ситуацій, яка регулюється Положенням про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями (https://bit.ly/3dMYDlk). У ЗВО призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення
корупції (https://bit.ly/3xlxXQt, https://bit.ly/3njkYKx), та створено комісію з оцінки корупційних ризиків
(https://bit.ly/3gDW0nG). Уся інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету та надається
окремо учасникам освітнього процесу через керівників структурних підрозділів. У разі виникнення певної
конфліктної ситуації студент може звернутися до куратора групи чи іншої довіреної особи, або скористатися
скринькою довіри стаціонарно чи онлайн (https://bit.ly/3sUinYM). Під час освітнього процесу на даній ОП
конфліктних ситуацій виявлено не було, але під час онлайн-зустрічей з представниками ЗВО були наведені інші
приклади врегулювання таких ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

ЗВО забезпечує вільний та безоплатний доступ усім учасникам освітнього процесу до необхідної інформації та
інфраструктури, а освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів і повністю задовольняє їх
потреби та інтереси. Сильні сторони: створення психологічної служби «In Vivo» для забезпечення психічного
здоров’я здобувачів; організація зовнішньої спеціалізованої служби охорони університету; наявність сучасних
лабораторій для проведення лабораторних чи практичних занять.

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

Під час спілкування з представниками ЗВО було встановлено, що здобувачі на стаціонарному навчанні не
використовують в повній мірі матеріально-технічне обладнання наданих лабораторій. Також під час реалізації ОП
«Екологія» не використовується сучасне програмне забезпечення (ОК 11, ОК 15, ОК 16, ОК 27, ВК 4, ВК 5). Експертна
група рекомендує надавати здобувачам більше можливостей навчатися практично у відповідних лабораторіях та
розглянути можливість використання сучасних програмних продуктів, таких як: eCognition або ArcGIS.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

За даним критерієм ОП відповідає вимогам, учасникам освітнього процесу забезпечені відповідні умови для
викладання та навчання, прописані чіткі і зрозумілі правила, уся необхідна інформація є у вільному доступі та
надається вчасно. Значних недоліків за критерієм 7 не виявлено, але виправлення зазначених слабких сторін значно
покращило би навчання та розвинуло практичні навички студентів.
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розробка, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд даної освітньої програми регулюється Положенням
про організацію освітнього процесу у ЖНАУ (https://is.gd/I3JZBY), Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАУ (https://is.gd/iLULsu), Положенням про порядок реалізації, моніторингу
та перегляду освітньої програми (https://is.gd/wmDbC8), Положення про групи забезпечення спеціальностей та
проєктні групи освітніх програм (https://is.gd/l1dNey). Усі положення наявні у відкритому доступі на офіційному
веб-сайті університету. До даних процедур залучені усі учасники освітнього процесу спеціальності з правом
рекомендувати свої пропозиції чи зміни (в тому числі потенційні роботодавці та випускники). Перегляд освітньої
програми відбувається не рідше ніж один раз на рік на розширених засіданнях кафедри, вченій раді факультету, та
затверджується на вченій раді університету. Базуючись на рекомендаціях викладачів, здобувачів, стейкхолдерів,
останні зміни були внесені у 2019 та 2020 роках. Зокрема, державний кваліфікаційний іспит замінено на випускну
кваліфікаційну роботу (https://bit.ly/3vulrfX). Окрім того, у 2020 році додано ПР 26–27, СК 14; введено нові освітні
компоненти: ОК 1, ОК 10, ОК 26, ОК 28; збільшено обсяг годин на ОК 6; розширено перелік вибіркових дисциплін
(https://bit.ly/32PiHxk). Документи (протоколи засідань робочої групи/кафедри), де були розглянуті пропозиції
роботодавців, випускників і здобувачів вищої освіти щодо покращення ОПП, додані до справи. Проєкти освітніх
програм оприлюднюються на офіційному веб-сайті (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), де
кожна із зацікавлених сторін може ознайомитися з ними.

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.

Під час онлайн зустрічей ЕГ встановила, що здобувачі та представники органів студентського самоврядування
долучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми шляхом запрошення на засідання кафедри, та
мають змогу вносити свої пропозиції, які беруться до уваги та відображаються в ОПП. Наприклад, за пропозиціями
студентів було збільшено кількість годин на вивчення іноземної мови. Окрім цього, на внутрішньому сайті кафедри
студенти можуть пройти опитування щодо задоволення освітньою програмою (https://bit.ly/3tV17nA). Студентське
самоврядування долучається до перегляду ОП відповідно до Положення про студентське самоврядування в ЖНАУ
(https://bit.ly/3sNQgKv).

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

Під час спілкування з роботодавцями ЕГ пересвідчилася, що до процесу періодичного перегляду та оновлення
освітньої програми ЗВО долучає роботодавців, які вносять свої пропозиції чи рекомендації на засіданнях кафедри
(протоколи, де розглянуті пропозиції роботодавців, долучені до справи) чи шляхом онлайн опитувань на
внутрішньому сайті кафедри (https://bit.ly/2PsuNtb). Окрім цього, стейкхолдери, зокрема Харківський
національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т. Г.
Шевченка, ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», Державна екологічна інспекція Поліського
округу, Поліський природний заповідник, Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, Житомирська філія ДУ
«Інститут охорони ґрунтів України», залишають відгуки та рецензії, які опубліковані на внутрішньому сайті
випускової кафедри (https://bit.ly/3ex0GsW), на ОП «Екологія».

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

ЗВО практикує неформальний збір інформації щодо випускників ОП шляхом їх опитування на внутрішньому сайті
кафедри (https://bit.ly/2R46p1e) та під час спілкування з роботодавцями. Під час онлайн зустрічі було встановлено,
що частина випускників мають змогу залишитися працювати в університеті. Для налагодження зв’язків ЗВО з
випускниками було розроблено проєкт Положення про асоціацію випускників Поліського національного
університету (https://bit.ly/2S3YCkI).

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Під час проведення процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти закладу в даній ОП були виявлені
недоліки, які повністю чи частково усунені в освітній програмі 2020 року. Наприклад, в ОП 2020 року замість
блокової системи запроваджено вибір окремих дисциплін із розробленого каталогу (https://bit.ly/3u19nCg). Окрім
того, НПП розпочали підвищувати рівень володіння іноземною мовою шляхом проходження відповідних курсів,
підтвердженням цього є відповідні сертифікати (сертифікати, що підтверджують володіння іноземною мовою на
рівні В2, додано до справи). ЗВО постійно стимулює наукову та інноваційну діяльність НПП шляхом преміювання,
що відображено в Положенні про преміювання працівників ЖНАУ (https://bit.ly/3gzWtYc), довідку про виплати
премій НПП кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування за 2019-2020 н. р. додано до справи. У
ЗВО функціонує система контролю дотримання та просування принципів академічної доброчесності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання та виявлення академічного плагіату, яка
регламентується відповідними документами, що оприлюднені на офіційному веб-сайті (https://cutt.ly/MfMqg8l). Зі
студентами проводяться заняття з академічної доброчесності, в тому числі і даної ОП (https://bit.ly/32TkOzX).
Вченою радою університету у 2019 році рекомендовано до друку навчальні посібники, які уже доступні в
електронному архіві бібліотеки: «Біогеографія» (http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9989), «Екологічна
експертиза» (http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9988), «Ботаніка з основами екології»
(http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9990).

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

Акредитація ОП «Екологія» першого рівня вищої освіти здійснюється вперше. Восени 2020 року акредитація ОП
«Екологія» проводилася за другим і третім рівнями вищої освіти. Результати будуть взяті до уваги під час перегляду
даної ОП у 2021 році. Однак, варто відзначити, що під час розробки ОП «Екологія» 2020 року використано досвід
аналогічних вітчизняних ОП за спеціальністю 101 Екологія. Зокрема, введено обов’язковий освітній компонент
«Правознавство». Також враховано досвід аналогічних іноземних програм, зокрема Куявського університету
(Влоцлавек, Республіка Польща) та Університету природничих наук (Люблін, Республіка Польща). До переліку
вибіркових компонентів введено дисципліни: Міжнародні проекти та академічна мобільність, а також Глобальні
зміни клімату та їх вплив на довкілля (витяг з протоколу № 4 від 01.11.2019 р. надано на запит ЕГ).

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

Під час опрацювання наданої ЗВО документації та онлайн зустрічей ЕГ переконалася, що учасники освітнього
процесу долучаються до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти через опитування (в т. ч. онлайн
https://bit.ly/32MME0R), участь у засіданнях кафедри, де можуть висловити свої пропозиції чи побажання. Всі
учасники освітнього процесу дотримуються правил академічної доброчесності. Кваліфікаційні роботи перевіряються
антиплагіатними програмами «Unicheck» та «StrikePlagiarism». За реалізацію процесів і процедур внутрішнього
забезпечення якості освіти в ЗВО відповідають: ректорат, наглядова рада, вчена рада університету, деканати, вчені
ради та навчально-методичні комісії факультетів, гаранти ОП, проєктні групи, НПП кафедр, куратори академічних
груп, внутрішні стейкхолдери.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Залучення до перегляду ОП безпосередньо здобувачів та роботодавців, врахування їх думки під час затвердження
ОП.

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

Слабкі сторони: не налагоджена процедура опитування студентів, а саме низька активність здобувачів в
розроблених опитуваннях щодо якості освіти; до складу проєктної групи по розробці ОП не входять представники
студентства, вони приймають участь лише в обговоренні ОП. До недоліку в контексті 8 критерію слід віднести те, що
у рецензіях та відгуках на освітню програму, які оприлюднені на сайті, не вказано дат, що ставить під сумнів
актуальність інформації, наведеної в них. ЗВО рекомендується налагодити процедуру залучення: більшої кількості
студентів до опитувань про освітнє середовище та якість навчання, щоб покращувати ОП; здобувачів до розробки
ОП, а не лише її обговорення. Рекомендується також розширити список роботодавців та оновити рецензії і відгуки;
оперативніше реагувати на виявлені недоліки чи зауваження.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП за даним критерієм в цілому відповідає вимогам. Позитивним є те, що думку студентства приймають під час
обговорення ОП. Водночас слабкою стороною є те, що представники студентства не входять до складу групи саме по
розробці ОП. Активніше залучення здобувачів покращить процедуру перегляду чи затвердження ОП. Окрім цього,
позитивний вплив матиме оновлення рецензій і відгуків, адже це надасть реальну оцінку роботодавцями ОП і
вплине на покращення освітнього процесу.

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.

Експертна група переконалася, що права та обв’язки усіх учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються: Статутом
Поліського національного університету (https://bit.ly/3nlJDhA), Колективним договором (https://bit.ly/3tTgCfw),
Стратегією інтернаціоналізації ЖНАУ на 2019-2029 роки (https://bit.ly/3sQyW7R), Порядком проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів у ПНУ
(https://bit.ly/3dQbWBN), Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у
ЖНАУ (https://bit.ly/3xjzYwJ), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАУ
(https://bit.ly/32PbOMh), Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАУ
(https://bit.ly/3xn0qp2), Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти (https://bit.ly/3dS5b20), Положенням про силабус навчальної дисципліни ЖНАУ (https://bit.ly/3sVCfdL),
Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАУ (https://bit.ly/32OO2Ai), Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАУ
(https://bit.ly/3vmzT9p), Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті (https://bit.ly/3nkBIRs), Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у ПНУ
(https://bit.ly/3vgnZ0Y), Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАУ
(https://bit.ly/3sXeVg4), Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти
(https://bit.ly/3gC2K5J), Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в
2021 році (https://bit.ly/3vhC9Pf), Положенням про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів
(https://bit.ly/3euwrTF), Положенням про преміювання працівників ЖНАУ (https://bit.ly/3gzWtYc), Положенням
про студентське самоврядування в ЖНАУ (https://bit.ly/32KpHv9), Положенням про порядок запобігання та
врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальними домаганнями у ПНУ (https://bit.ly/3aAFZuT), Положенням про порядок супроводу осіб з інвалідністю
та інших маломобільних груп населення (https://bit.ly/3viNdM5). В усіх документах чітко та зрозуміло прописано
права і обов’язки учасників освітнього процесу. Документи знаходяться у вільному доступі на офіційному веб-сайті
ЗВО.

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.

Перед затвердженням ОПП університет оприлюднює її проєкт (https://bit.ly/3sQkOLY) на офіційному веб-сайті
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), пропозиції та зауваження можна надіслати за вказаною
адресою чи на електронну адресу. Під час спілкування зі стейкхолдерами було підтверджено, що вони мають змогу
вносити свої пропозиції та рекомендації щодо покращення ОП, які беруться до уваги ЗВО.

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.

Університет вчасно оприлюднює необхідні матеріали щодо ОПП «Екологія». Зокрема, на сайті кафедри екологічної
безпеки та природокористування (https://ecobepk.wixsite.com/esee) розміщено ОП «Екологія» за 2018–2020 роки, а
за 2017 рік – надано на запит ЕГ. Окрім того, на сайті кафедри є доступ до навчального плану 2020 року, графіків
освітнього процесу та ректорських контрольних робіт, силабусів дисциплін, РП практик, методичних рекомендацій
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щодо виконання курсових робіт (проєктів), каталогів вибіркових дисциплін, інформації щодо співпраці зі
стейкхолдерами, наукових гуртків, інформації про студентське життя та анкет для опитувань. Учасники освітнього
процесу в ході спілкування на онлайн зустрічах підтверджували, що володіють інформацією щодо розміщення
необхідних їм даних.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Усі документи, які регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу, є у вільному доступі на офіційному
веб-сайті ЗВО. Проєкт ОП оприлюднюється вчасно та доступний для зацікавлених сторін.

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

ЕГ рекомендує розробити анкети для опитування щодо проєкту ОП для кожної з зацікавлених сторін (академічна
спільнота, здобувачі, роботодавці, випускники, органи влади) окремо, для можливості отримання більш повної
інформації.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Опрацьована за даним критерієм інформація відповідає вимогам, однак рекомендації щодо розроблення анкет
опитування покращили б процедуру перегляду ОП та дозволили б охопити думки кожної із зацікавлених осіб.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Варто відзначити високоякісну організаційну роботу, яку провела гарант ОП "Екологія", Оксана Василівна Іщук. Усі
онлайн-зустрічі відбувалися відповідно до термінів, погоджених у Програмі дистанційної роботи експертної групи.
Вчасно були надіслані всі необхідні матеріали, на які було здійснено запит.

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:
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси 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

Тверда Оксана Ярославівна

Члени експертної групи

Лук`янова Віталіна Віталіївна

Кушнір Альона Леонідівна
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