
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 17042 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

08.06.2021 р. Справа № 0698/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 10 "Природничі
науки" у складі:

Білоус Оксана Іванівна – головуючий,

Голуб Олександр Андрійович,

Грановська Людмила Миколаївна,

Дмитрів Григорій Степанович,

Запотоцький Сергій Петрович,

Заячук Мирослав Дмитрович,

Коваленко Ігор Миколайович,

Кохтич Людмила Михайлівна,

Максименко Надія Василівна,

Михайленко Владислав Іванович,

Погребняк Володимир Григорович,

Сонько Сергій Петрович,

Трохимчук Андрій Дмитрович,

Тяпкін Олег Костянтинович,

за участі запрошених осіб:

Скидан О.В. - ректор – представник ЗВО,

Іщук Оксана Василівна – гарант ОП,

Тверда Оксана Ярославівна – керівник експертної групи,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 14, Проти – 0
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1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітня програма має сформульовані цілі, регіональну та галузеву спрямованість, що підтверджено інформацією
розмішеною на сайті ЗВО та виїзною експертизою. Відповідність цілей ОП стратегічним цілям університету,
унікальність і затребуваність ОП підтверджено експертною групою під час онлайн зустрічі з керівництвом та
менеджментом ЗВО. Проте, цілі зазначена в ОП – «Формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та
навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого
природокористування.», на думку ГЕР сформовані загально та потребують більш чіткого формулювання.

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

У відомостях самооцінювання ЗВО відзначає активну участь заінтересованих сторін у вдосконалені ОПП, що
засвідчили експерти під час інтерв’ю зі стейкхолдерами (роботодавцями, випускниками ОП, студентами та НПП).

1.3 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

Проаналізувавши ОП та супровідні документи до неї, звіт ЕГ ГЕР робить висновок, що ОП останньої редакції та ОП
затверджені після СВО загалом відповідають змісту підкритерію, корелюють зі стандартом вищої освіти. Цілі та
програмні результати навчання ОП передбачають врахування сучасних питань та потреб промислових підприємств
регіону, а також функціонування території природно-заповідного фонду й екологічної мережі.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

ОП останньої редакції забезпечує досягнення результатів навчання визначених Стандартом вищої освіти.
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Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Загальний обсяг ОП «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія» відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про
вищу освіту», а також Стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти, і становить 240 кредитів ЄКТС. При оцінюванні ОП доцільно насамперед звернути увагу на
«Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми» Затверджені Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти (17 листопада 2020 року) де зазначено, що «… якщо був затверджений
стандарт вищої освіти за спеціальністю ОП, доцільно з’ясувати, чи був він урахований в останній редакції ОП (в
редакції ОП навчального року після затвердження стандарту). Аналогічний аналіз варто провести, якщо в останній
рік функціонування ОП був затверджений професійний стандарт…». Проаналізувавши дієві ОП, звіт ЕГ, відповідь
ЗВО ГЕР приходить до висновку, що ОП в редакції 2019-2021 рр. повністю відповідають Стандарту вищої освіти за
спеціальністю «Екологія» в частині дотримання ПРН та вимог до проведення підсумкової атестації.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Зміст ОП загалом відповідає вимогам в частині дотримання гуманітарної складової: https://is.gd/qPcYXv. Тобто, ОП
увідповіднено до частини 5 ст. 1 Закону України "Про вищу освіту", в якій наводиться визначення вищої освіти, вона є
не лише «сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних» навичок, а й «способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей». Аналіз Відомостей про
самооцінювання ОП «Екологія» показав, що зміст ОП є структурованим та логічно послідовним. Виявлені недоліки
експертною групою та роз’яснення ЗВО вказують, що виявлено за передбачені ОП освітні компоненти в сукупності
дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. ПРН в загалом мають відношення до
дисциплін та мають базову передумову до їх формування.

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

Зміст ОПП «Екологія» відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 101 Екологія. ГЕР погоджуємося
з ЕГ щодо неактуальності вивчення ОК31 «Екологічна експертиза». ЗВО (коментар на звіт ЕГ) роз’яснює, що «…було
змінено назву ОК 31 «Екологічна експертиза» на «Оцінка впливу на довкілля», а також для ОП 2018, 2019 та 2020 рр.
(протокол № 9 від 16.04.2021 р.). Оновлений силабус ОК 31 «Оцінка впливу на довкілля» розміщено на сайті кафедри
екологічної безпеки та економіки природокористування https://ecobepk.wixsite.com/esee».

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії підтверджено відповідними посиланнями у звіті
самооцінювання та виїзною експертизою. Всього передбачено 15 варіантів вибіркових дисциплін загальним обсягом
60 кредитів ЄКТС (25,0% від загального обсягу освітніх компонентів у кредитах ЄКТС). В основі системи вибіркових
дисциплін лежить індивідуальний вибір кожного здобувача вищої освіти. Проте, згідно аналізу НП, ОП та звіту ЕГ
виявлено, що вибір здійснюється за принципом блоковості. До кожного вибіркового блоку входить три фіксованих
дисципліни та одна дисципліна з каталогу університету. ГЕР рекомендує відмовитись від моделі вибору здобувачами
освіти дисциплін за блоками, оскільки це в певній мірі, обмежує академічну свободу здобувачів освіти. Розширити
кількість вибіркових компонентів з урахуванням першого рівня вищої освіти.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка за ОП «Екологія» (2020 р.) становить 11 кредитів ECTS та передбачає проведення комплексних
навчальних практик (6 кредитів ECTS) та Виробничої практики (4 кредити ECTS). Крім того, практична підготовка
проводиться в межах вивчення освітніх компонент в обсязі 1152 годин. ЕГ виявила, що на сайті випускової кафедри
екологічної безпеки та економіки природокористування розміщені не всі програми практик. ГЕР погоджується з ЕГ
щодо необхідності розроблення (оновлення) програми практик.
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2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Загалом відповідає змісту підкритерію.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

За відсутності чинного Професійного стандарту за цим підкритерієм відповідної спеціальності, зміст ОПП
орієнтований на вимоги Національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Досягнення цілей та програмних результатів навчання забезпечується збалансованістю між обов’язковими та
вибірковими дисциплінами та між аудиторним навантаженням і самостійною роботою. ЗВО діють загальні вимоги
щодо розподілу обсягу окремих ОК і з фактичним навантаженням здобувачів. Для дистанційної роботи
використовуються електронні ресурси бібліотеки ЗВО (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/) та платформа Moodle
(http://moodle.znau.edu.ua/).

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За даною ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному вебсайті ЗВО. Зауважень до підкритерію немає.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої програми, що
відображено у розподілі коефіцієнтів предметів сертифікату ЗНО: 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. ЕГ не вдалося вияснити механізм перезарахування
кредитів для здобувачів, які вступають на базі ступеня «Молодший бакалавр» з інших та споріднених спеціальностей
ВО.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Правила визначення результатів отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності,
визначені у низці нормативних документів ЗВО, проте послідовно їх дотримання під час реалізації освітньої програми
ГЕР не може простежити. Практики визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності не зазначено ні у відомостях СО, ні у висновку ЕГ.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

За даними відомостей з самооцінювання та висновку експертної групи прикладів практичної реалізації визнання
результатів неформальної освіти на даній ОП не було. Рекомендовано посилити інформування здобувачів на ОП в
напряму академічної мобільності, а також здобуття навичок і знань у неформальній, інформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Загалом, форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених в ОП цілей та програмних
результатів навчання. Аналіз наведеної ЗВО інформації та результатів експертизи дозволяє стверджувати, що форми
та методи навчання і викладання відповідність вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
доброчесності. ГЕР рекомендує посилити навчання та викладання методами активного навчання (наприклад, ділові
ігри, мозковий штурм), методи розвитку креативності, критичного мислення тощо, оскільки вони додатково
сприятимуть розвитку soft skills.

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Інформація про освітні компоненти представлена у вигляді робочих програм навчальних дисциплін, навчально-
методичних комплексів, силабусів, експлікації вибіркових дисциплін, освітніх програм та каталогу навчальних
дисциплін тощо. ЕГ виявила, що здобувачі позитивно оцінили інформацію, яка їм надається, інформування
здобувачів є зрозумілим і доступним.

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

В ОПП приділяється увага дослідницькій складовій. Здобувачі вищої освіти та викладачі не обмежені у виборі та
методах реалізації власних наукових інтересів. Зауважень до підкритерію немає.

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

Більшість НПП долучаються до оновлення змісту освіти та освітнього контенту. При аналізі робочих програм
навчальних дисциплін виявлено, що не всі програми були оновлені. Документальної фіксації результатів обговорення
щодо необхідності та підґрунтя поточних змін в змісті освіти на основі наукових досягнень, сучасних практик у
відповідній галузі ГЕР не простежує.

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

Аналіз відомостей самооцінювання та звіту експертної групи показав, що у ЗВО існує тенденція до укріплення
міжнародних зв’язків. Експертною групою було встановлено, що професорсько-викладацький персонал, а також
здобувачі проінформовані про можливості академічної мобільності, програмами міжнародного обміну та участь в
міжнародних проєктах. Рекомендації: більше уваги приділити участі здобувачів та викладачів за ОП у міжнародних
проєктах, програмах академічної мобільності та інших заходах ЗВО в напрямі інтернаціоналізації діяльності.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

У ЗВО розроблено комплексну систему виставлення балів та чітких критеріїв оцінювання, які зрозумілі для
здобувачів вищої освіти.
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5.2 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).

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, оприлюднені у відкритому доступі, а також
охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження. Правила проведення контрольних заходів регламентовані
відповідними положеннями. ЕГ відзначає, що під час ознайомлення з документацією ЗВО та співбесід із
стейкхолдерами з’ясовано, що конфліктних ситуацій, апеляцій і оскарження процедури проведення та результатів
контрольних заходів на цій ОП виявлено не було.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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 реалізує власну політику забезпечення академічної доброчесності, що міститься в окремих офіційних
документах. Експертна група переконалася, що здобувачі освіти ознайомлені з процедурою академічної доброчесності
та можливими наслідками за порушення. Випадків академічної недоброчесності здобувачами вищої освіти
зафіксовано не було, тому необхідність у вживанні якихось заходів не виникала. Фактів порушення академічної
доброчесності в процесі реалізації ОП «Екологія» не виявлено, що було підтверджено учасниками освітнього процесу
під час зустрічей з ЕГ.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Аналіз кадрового складу в цілому засвідчив значний рівень відповідності академічної кваліфікації НПП тим освітнім
компонентам, які вони викладають на ОП. Згідно з наданими даними під час проведення експертизи та зустрічі з
НПП експертною групою встановлено відповідність академічної та/або професійної кваліфікації більшості
викладачів, задіяних до реалізації ОП. За звітом ЕГ не всі НПП, задіяні в освітньому процесі, мають відповідне
навчально-методичне забезпечення ОК, проте проаналізувавши роз’яснення від ЗВО ГЕР вважає, що 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.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Процедури конкурсного добору викладачів, у цілому, є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад за ОП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Зауважень до підкритерію немає.

6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців
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ГЕР простежує залучення професіоналів-практиків, експертів галузі та представників роботодавців до аудиторних
занять на ОП на як епізодично, так і на регулярній основі.

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

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми, проходження стажування, підвищення
кваліфікації, а також численні програми підвищення кваліфікації з іншими організаціями в Україні та за кордоном.
Професійний розвиток викладачів враховується під час укладання контракту з науково-педагогічним працівником.
На регулярній основі співробітники університету відвідують виставки, конференції на яких можуть перейняти досвід
інших науковців. Проте, як виявила ЕГ не всі НПП використовують цю можливість. Рекомендовано у рамках
професійного розвитку викладачів поширити практику їх закордонного стажування, підвищення кваліфікації на
профільних галузевих підприємствах, установах, організаціях України. Налагодити систему моніторингу рівня
професіоналізму викладачів через щорічне оцінювання їх педагогічної та професійної діяльності в контексті
дотримання вимог. Підвищення кваліфікації та стажування НПП проводити відповідно складеного графіку.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Позитивною практикою ЗВО є стимулювання розвитку викладацької майстерності, де окрім прозорої процедури
системи матеріального заохочення (в т.ч. і за публікативну активність) та нематеріальних заохочень, на рівні закладу
вищої освіти запроваджено Відзнак/Подяк Вченої ради/Ректора.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Фінансове, матеріально-технічне забезпечення є достатнім для реалізації ОП. Досягнення визначених ОП цілей та
програмних результатів навчання забезпечується діяльністю лабораторій, бібліотеки та інших інфраструктурних
об’єктів навчально-наукового процесу, дозвілля та побуту. ЕГ у звіті констатує, що здобувачі задоволені наявною
матеріально-технічною базою та вона є достатньою для реалізації їх освітніх потреб. Зауважень до підкритерію немає.

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

Для реалізації ОП студенти та викладачі забезпечені доступом до відповідної інфраструктури та ресурсів університету:
бібліотека, лабораторії, Інтернет з Wi-Fi тощо.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Зауважень до підкритерію немає.

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

У ЗВО та на факультеті належним чином забезпечена освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та
соціальна підтримка здобувачів вищої освіти.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

В університеті діє програма із поетапного пристосування частини навчальних корпусів для потреб студентів з
особливими потребами. Навчальні корпуси обладнані пандусами та ліфтами для вільного пересування осіб з
відповідними потребами, туалетними кімнатами. У ЗВО розроблено та запроваджено в дію численні нормативно-
правові акти локальної дії, що забезпечують реалізацію права на освіту особами з особливими освітніми потребами,
але на цій ОП не було потреби їх використання.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
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для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

В університеті розроблено чітку систему реакції на появу конфліктних ситуацій, студенти і співробітники ознайомлені
з алгоритмом реагування на конфліктні ситуації та їх вирішення. Під час освітнього процесу на даній ОП конфліктних
ситуацій виявлено не було.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Можемо зробити висновок про загалом відповідність ОП вимогам підкритерію 8.1.

8.2 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

Можемо зробити висновок про загалом відповідність ОП вимогам підкритерію 8.2.

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

Можемо зробити висновок про загалом відповідність ОП вимогам підкритерію 8.3.

8.4 Наявна 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 та під час спілкування з роботодавцями. ЕГ було встановлено, що частина випускників мають змогу
залишитися працювати в університеті. Для налагодження зв’язків з випускниками у ЗВО розроблено проєкт
Положення про асоціацію випускників Поліського національного університету.

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

Система забезпечення якості закладу застосовує он-лайн опитування студентів на загальноуніверситетському та
факультетському рівнях. Проте під час ознайомлення з документами, зі сторінками сайту ЗВО та факультету були
виявлені ряд формальних і фактичних неточностей, пропусків, лакун, які не дають змоги відзначити рівень якості в
ЗВО як взірцевий.

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

не застосовується

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

Можемо зробити висновок про загалом відповідність ОП вимогам підкритерію 8.7.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО розроблено комплекс установчих та регламентуючих документів, у яких визначено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Усі документи є у вільному доступі на
сайті ЗВО, та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Зауважень до підкритерію немає.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

Аналіз інформації на сайті ПНУ та звіту експертної групи дає змогу стверджувати, що на сайті публікується вірогідна
інформація ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

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

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
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подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Чітко визначити фокус, тобто особливість цієї ОП (унікальність за наявності) та урахувати регіональний контекст,
виокремити сутність ОП та її переваги. Посилити фокус ОП, шляхом перегляду цілей для підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці та забезпечення формування актуальних компетентностей випускника.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Привести у логічну взаємопов’язану систему структуру освітньої програми та освітні компоненти. Постійно
розширювати та оновлювати зміст ОК, переглянути ОП, НП та ОК на предмет технічних помилок, уникати
дублювання матеріалу, висвітлювати власні наукові результати дотичні ОК. Розробити/оновити програми практик,
силабуси/робочі програми вибіркових ОК ОП «Екологія» та розміщувати їх на вебсайті ЗВО/сторінці кафедри.
Відмовитись від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін за блоками, оскільки це в певній мірі, обмежує
академічну свободу здобувачів освіти. Розширити каталог елективних дисциплін за ОП. Розширити процедуру вибору
дисциплін на інституційному рівні, надати здобувачам ширші можливості для формування індивідуальної освітньої
траєкторії.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
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. Регулярно
оновлювати програму вступних випробувань (на скорочений термін навчання) із урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності 101 «Екологія» та досвіду вітчизняних і зарубіжних аналогічних програм. Рекомендовано посилити
інформування здобувачів на ОП в напряму академічної мобільності, а також здобуття навичок і знань у
неформальній, інформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Посилити навчання та викладання методами активного навчання (наприклад, ділові ігри, мозковий штурм), методи
розвитку креативності, критичного мислення тощо, оскільки вони додатково сприятимуть розвитку "soft skills".
Більше уваги приділити участі здобувачів та викладачів за ОП у міжнародних проєктах, програмах академічної
мобільності та інших заходах ЗВО в напрямі інтернаціоналізації діяльності. Удосконалити процедуру щорічного
оновлення навчальних дисциплін за результатами власних досліджень викладачів, що фіксуватиметься
документально. Своєчасно оновлювати і доповнювати інформацію, яка стосується освітнього процесу, на сайтах ЗВО і
кафедри.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Продовжити практику щодо популяризації академічної доброчесності, відповідно ст. 42 Закону України «Про освіту»
Розширити розуміння даного поняття серед здобувачів вищої освіти. Для поліпшення обізнаності здобувачів у своїх
правах і обов’язків рекомендуємо запровадити (розробити) Довідник/Путівник здобувача. Своєчасно оприлюднювати
та оновлювати інформацію щодо навчального процесу на сайті університету. Запровадження електронної системи
автоматизованих засобів контролю та тестування, підтримки освітнього процесу у ЗВО, що забезпечить прозорість,
об’єктивність проведення контрольних заходів, неупередженість оцінювання та підвищить рівень академічної
доброчесності реалізації освітнього процесу.

Критерій 6. Людські ресурси
У рамках професійного розвитку викладачів поширити практику їх закордонного стажування, підвищення
кваліфікації на профільних галузевих підприємствах, установах, організаціях України. Налагодити систему
моніторингу рівня професіоналізму викладачів через щорічне оцінювання їх педагогічної та професійної діяльності в
контексті дотримання вимог. Підвищення кваліфікації та стажування НПП проводити відповідно складеного графіку.
Проводити зустрічі з потенційними роботодавцями та професіоналами-практиками в он-лайн форматі з
використанням доступних програм для організації відеоконференцій (Zoom, Teams тощо), що дозволить адаптуватися
під сучасні умови.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продовжити роботу з висвітлення інформації про події та заходи організаційної, консультативної та соціальної
підтримки на сайті та в соцмережах ЗВО, що стосуються діяльності ПНУ. Постійно оновлювати інформацію щодо
змісту робочих програм обов'язкових дисциплін та критеріїв оцінювання, контрольних заходів, елективних дисциплін
за ОП. Посилити науково-методичну й інформаційну підтримку здобувачів вищої освіти, що є необхідною умовою
дистанційного навчання під час карантину. Активнише використовувати матеріально-технічну базу ЗВО в освітньому
процесі за ОП «Екологія».
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Сприяти залученню широкого кола стейкхолдерів до процесу перегляду та оновлення ОП. Оприлюднювати
інформацію щодо врахування зауважень і побажань стейкхолдерів під час перегляду ОП. Провадити практику
систематичного роз’яснення здобувачам щодо нормативно-правової бази ЗВО, яка забезпечує якість освіти.
Покращити роботу з роботодавцями, завдяки розробці планів систематичного і постійного їх залучення до
вдосконалення ОП для врахування позицій роботодавців їз забезпечення якості ОП, розширити список роботодавців,
які рецензують ОП та оновити рецензії і відгуки. Переглянути склад проєктної групи та за можливості залучити до її
діяльності роботодавців та здобувачів. З метою вдосконалення культури якості в освітньому середовищі необхідно
покращити структуру подачі інформації на вебсторінці.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Розширити спектр анкетувань щодо проєкту ОП враховуючи думку кожної з зацікавлених сторін (академічна
спільнота, здобувачі, роботодавці, випускники, органи влади) окремо, для можливості отримання більш повної
інформації. Оприлюднювати на сайті ЗВО порівняльну таблицю обговорення проєкту ОП та пропозиції отримані
через різні шляхи комунікації зі стейкхолдерами.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

БІЛОУС ОКСАНА ІВАНІВНА

Сторінка 12


