
Таблиця
Результати–рекомендації акредитаційних експертиз освітніх програм та заходи

модернізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти Поліського
національного університету

Зауваження та пропозиції
попередніх акредитацій Відповідні заходи ЗВО (посилання)

Критерій 1. Рекомендовано
удосконалити систему інформування
та залучення здобувачів вищої освіти
та роботодавців до формування цілей
освітньої програми та її перегляду, а
також враховувати особливості
формування програмних результатів
навчання окремими освітніми
компонентами

Положення про порядок реалізації моніторингу та
перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ
https://cutt.ly/bz6SYWH
Забезпечується поінформування студентів щодо змісту
основних Положень університету, що визначають базові права
та обов’язки здобувачів вищої освіти як ключових
стейкхолдерів реалізації ОПП. Здійснюється вивчення та
запровадження кращих практик залучення роботодавців до
перегляду цілей та змісту ОПП в контексті поліпшення
процедур моніторингу освітніх програм.

Критерій 2. Рекомендовано
забезпечення можливості
формування індивідуальної освітньої
траєкторії, в т. ч. регламентація
процедури вибору дисциплін,
забезпечення можливості здобуття
вищої освіти за дуальною формою
навчання

Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої
програми у ЖНАЕУ
ttps://cutt.ly/ez6LuxZ
Положення про порядок організації та проведення
дуального навчання у ЖНАЕУ
https://cutt.ly/cz6LvNQ

Критерій 2. Рекомендовано
сформувати в ЗВО загальний каталог
вибіркових дисциплін, який
розширив би спектр вибору
дисциплін як за окремою ОП, так і за
іншими ОП різних освітніх рівнів.

Каталог вибіркових дисциплін
https://cutt.ly/4z6LH3C
Сформовано каталог вибіркових фахових дисциплін для
ОПП «Науки про Землю», нині продовжується процес
формування загальноуніверситетського каталогу.

Критерій 3. Рекомендовано
розробити та затвердити положення
про визнання результатів навчання,
отриманих у інших ЗВО та
неформальній освіті

Положення про порядок визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті
https://cutt.ly/Rz6ZpE4
Положення про порядок перезарахування результатів
навчання у ЖНАЕУ
https://cutt.ly/2z6Zjjw
На підставі дослідження та запровадження кращих практик
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, в контексті завершення формування політики розвитку
soft skills здобувачів вищої освіти, розроблено та затверджено
відповідні положення, а також забезпечено процес
інформування здобувачів вищої освіти.

Критерій 4. Рекомендовано
розробити та затвердити положення
про силабуси навчальних дисциплін

Положення про силабус навчальної дисципліни ЖНАЕУ
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9F%D0%
BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%81.pdf

Критерій 5. Рекомендовано
забезпечити врегулювання процедури
оскарження результатів оцінювання
здобувачів вищої освіти

Положення про оскарження результатів підсумкового
контролю знань студентів
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN%20%D
0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B6..PDF
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Критерій 6. Рекомендовано поширити
практику підвищення кваліфікації та
педагогічної майстерності у
закордонних установах та
організаціях

53 науково-педагогічних працівника університету нині беруть
участь у міжнародному онлайн стажуванні у Краківському
сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая
(м. Краків, Польща) на тему «Інновації у вищій аграрній освіті
та сталий розвиток сільського господарства Польщі та України»
(12 жовтня 2020 р. – 30 березня 2021 р.).

Критерій 7. Рекомендовано створити
окремий підрозділ психологічної
підтримки здобувачів вищої освіти,
розробки та оприлюднення на
офіційному веб-сайті нормативних
документів, що регулюють
процедури вирішення конфліктних
ситуацій щодо розгляду повідомлень
про сексуальні домагання,
дискримінацію та корупцію.

Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ
https://cutt.ly/nz6ZIer
Положення про порядок запобігання та врегулювання
випадків, пов’язаних з конфліктом інтересів учасників
освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними
домаганнями у ЖНАЕУ
https://cutt.ly/0z6ZFQR

Критерій 7. Рекомендовано
розробити алгоритм електронних
звернень, щоб кожен студент маючи
доступ до інтернету міг звернутися з
скаргою, пропозицією чи проблемою.
із забезпеченням анонімності
звернень.

В університеті створено он-лайн формат скриньки довіри і
забезпечено анонімність звернень (https://cutt.ly/Oj6gv93).

Критерій 7. Рекомендовано
популяризувати послуги
психологічної служби серед
студентів, за допомогою статей та
постів на офіційних сторінках в
соціальних мережах, за допомогою
роздаткового матеріалу та
інформування студентів куратором,
проведення просвітницької роботи.

В університеті створено психологічний хаб «SAFE SPACE», в
рамках якого функціонує психологічний центр «In Vivo», який
сприяє розвитку та підтримці психологічної безпеки студентів
та викладачів. Заходи, що відбуваються в рамках
функціонування психологічного хабу, активно популяризуються
різними каналами комунікацій (https://cutt.ly/klfgPfd;
https://cutt.ly/6lfg2LZ; https://cutt.ly/nlfg6GK).

Критерій 8. Рекомендовано створити
об'єднаний підрозділ, що
забезпечуватиме весь цикл
внутрішнього забезпечення якості
освітнього процесу у ЖНАЕУ

Положення про навчально-науковий центр забезпечення
якості освіти
https://cutt.ly/Pz6XpQQ

Критерій 8. Рекомендовано
розробити загальноуніверситетську
систему збору інформації щодо
кар'єрного шляху випускника,
зокрема через створення асоціації
випускників ЗВО.

https://cutt.ly/az6Xxe3
На громадське обговорення представлено проєкт Положення
про асоціацію випускників Поліського національного
університету, плануються основні заходи організації та
створення даної асоціації.

Критерій 9. Рекомендовано
продовжити практику своєчасного
оприлюднення та оновлення
інформації на офіційному сайті
університету та випускової кафедри,
розглянути можливості щодо
оптимізації сайту університету та

Нині здійснюється структурний, контентний та технологічний
апгрейд офіційного сайту університету, що обумовлено
трансформаційними процедурами університету,
перейменуванням у Поліський національний університет, а
також прагненням досягти стандартів «дружнього» до
студентства та інших стейкхолдерів інтерфейсу сайту
https://polissiauniver.edu.ua.
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впорядкування розміщеної там
інформації.


