
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 39919 Водні біоресурси та аквакультура

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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 ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 229

Повна назва ЗВО Поліський національний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493681

ПІБ керівника ЗВО Скидан Олег Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.znau.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/229

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 39919

Назва ОП Водні біоресурси та аквакультура

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедри іноземних мов, комп’ютерних технологій і моделювання систем, 
економіки і підприємництва, менеджменту організацій і адміністрування 
ім. М.П. Поліщука, правознавства, рослинництва, екологічної безпеки та 
економіки природокористування, механіки та інженерії агроекосистем

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 17274

ПІБ гаранта ОП Світельський Микола Михайлович

Посада гаранта ОП завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

mykola.svitelskyi@polissiauniver.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-243-37-53

Додатковий телефон гаранта ОП +38(063)-751-89-63
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня вищої освіти була розроблена у 2019 р. 
Наразі до робочої групи входять доц. кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. Світельський 
М.М. (гарант ОПП); професор кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, д.біол.н. Соломатіна В.Д.; 
доц. кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. Іщук О.В. Потребою для розробки ОПП є те, 
що в Житомирській області відбувається активний розвиток різноманітних практик і підходів до ведення 
аквакультури, формування нової філософії цілей та задач рибництва. Орієнтування освітнього процесу за даною ОП 
на переваги екологізації аквакультурних технологій та врахування соціальної складової і підготовка фахівців високої 
кваліфікації, здатних провадити дослідницьку, наукову і професійну діяльність на засадах європейських принципів 
господарювання, було основною метою розроблення та впровадження у 2019 році освітньо-професійної програми 
«Водні біоресурси та аквакультура». Затвердження та введення в дію у 2021 році Стандарту вищої освіти України 
другого (магістерського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та 
продовольство, за спеціальністю – 207 Водні біоресурси та аквакультура зумовило необхідність внесення змін до 
освітньо-професійної програми, якими займались члени проєктної групи під науковим керівництвом професора 
кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, д.біол.н. Соломатіної В.Д. та нині займаються 
висококваліфіковані фахівці кафедри. При розробці ОП проводилися консультації та обговорення із зовнішніми 
стейкхолдерами, зокрема, з колегами з інших закладів вищої освіти, науково-дослідних організацій, а також з 
фахівцями підприємств області, що спеціалізуються в галузі аквакультури. Реалізація ОП забезпечує формування 
професійних компетентностей у магістрів з водних біоресурсів та аквакультури, здатних розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області водних біоресурсів та 
аквакультури і вдосконалювати професійні навички та практичну підготовку на базі профільних рибогосподарських 
підприємств та установ: Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарська фірма "Інтеррибгосп", 
ТОВ «Українська креветка», громадська організація «Атошник», ФОП Довганюк Ірина Валентинівна, ФОП 
«Шевчук», бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури». Освітньо-професійна програма 
«Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що акредитується, розроблена на 
основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» (введеного в дію 
наказом МОНУ № 334 від 18.03.2021 р.) та була затверджена рішенням вченої ради Поліського національного 
університету від 26.05.2021 р., протокол № 12. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 6 5 1 0 0

2 курс 2020 - 2021 47 20 27 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 23127 Водні біоресурси та аквакультура

другий (магістерський) рівень 39919 Водні біоресурси та аквакультура

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 36711 16252

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

36711 16252

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП_ВБА_2021.pdf iAHsfgGC1aegzlKktm8X+hO4Wd0OYhJuzPbFC4sSQCM
=

Навчальний план за ОП Навчальний 
план_ВБА_ДФН_2021.pdf

3NkXiCKlI4XpuDCHVIJ75YWYotoCYvvSVvTlEcuyMro=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки стейкхолдерів на ОП.pdf eXlCQeX3CbLODiF8vPo3OmtwskXFJKjD7yT0cA9KQsE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілями ОП є підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до самостійного вирішення складних теоретичних і 
практичних проблем в процесі професійної діяльності в галузі водних біоресурсів та аквакультури. Особливістю ОП 
є міждисциплінарний підхід та багатопрофільна підготовка, що враховує регіональні особливості  Житомирського 
Полісся. Унікальність ОПП полягає в тому, що в ній відображені актуальні тенденції розвитку рибного господарства 
із застосуванням сучасних інноваційних технологій, уведенням нових об’єктів аквакультури для Житомирського 
регіону, оптимально підібрані компоненти ОП, які дозволяють здобувачам оволодіти загальними та фаховими 
компетентностями, поєднати теоретичні знання та практичні навички. Для реалізації ОП наявна відповідна 
матеріально-технічна база (лабораторія аквакультури, лабораторія акваріумного рибництва та аквадизайну, 
вимірювальна лабораторія), а також бази практик, зокрема, Управління Державного агентства рибного господарства 
у Житомирській області, ГО «Атошник», ТОВ «Українська креветка», ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», бюджетна 
установа «Методично - технологічний центр з аквакультури», ПП «Шевчук», ФОП «Довганюк Ірина Валентинівна». 
Результатом реалізації ОПП є набуття фахових компетентностей магістрів з водних біоресурсів та аквакультури, 
здатних із застосуванням комплексного підходу вирішувати поставлені завдання, що досягається логічним 
поєднанням навчальної і практичної складових програми. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП «Водні біоресурси та аквакультура» відповідають місії та стратегії університету і відображені в його 
Стратегії розвитку (https://is.gd/NAtrdy). Імплементація інноваційної моделі розвитку університету забезпечує: 
підготовку висококласних фахівців для національної економіки і, зокрема, галузі водних біоресурсів та аквакультури 
на засадах науки та виробництва, екологізації навчально-науково-виробничих процесів, інтеграції наукової, 
освітньої та виробничої діяльності; формуванню «інноваційно-підприємницького університету» – ЗВО, який 
систематично докладає зусиль у трьох сферах - генерації нових знань, викладанні і перетворенні знань у практику.
Цілі ОП «Водні біоресурси та аквакультура» відповідають вищезазначеній місії університету та сприяють: 
використанню інновацій в наукових дослідженнях та практичній діяльності в галузі водних біоресурсів та 
аквакультури; досягненню реалізації свого потенціалу за рахунок залучення в усі сфери діяльності університету; 
формуванню незалежного мислення і творчого підходу до вирішення завдань водних біоресурсів та аквакультури і 
базуються на комплексному поєднанні дослідницької, проектної та підприємницької діяльності. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Врахування інтересів та запитів здобувачів вищої освіти та їх пропозицій щодо програмних результатів освітніх 
компонент, що викладаються на ОПП, здійснюється шляхом публічного обговорення (https://is.gd/XuthBD) . 
З метою удосконалення ОП на засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук за участю 
здобувачів обговорюється можливість і доцільність посилення окремих фахових компетентностей доповненням 
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програмних результатів навчання, які сприяють їх досягненню (протокол № 13 від 16.04.2021 р.). Зокрема, 76 % 
здобувачів зазначили, що були залучені до обговорення, розробки і перегляду ОП (https://is.gd/nPJp9X) .
Освітньо-професійна програма «Водні біоресурси та аквакультура» була започаткована у 2019 році, але набір 
здійснювався з 2020 року, цикл навчання – 1 рік 4 місяці, тому випускники програми на даний час відсутні. Цього 
року буде перший випуск за даною освітньою програмою, тому для майбутніх випускників розроблена анкета для 
оцінки якості ОП. Передбачається участь випускників в обговоренні та удосконаленні ОП, починаючи з 2021 р. та 
наповнення їх контенту.

- роботодавці

При обґрунтуванні освітніх компонент ОПП враховуються інтереси потенційних роботодавців, які є 
заінтересованими особами у висококваліфікованих фахівцях в галузі водних біоресурсів та аквакультури. До групи 
роботодавців ОПП входять представники Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській 
області, ГО «Атошник», ТОВ «Українська креветка», ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Бюджетна установа «Методично - 
технологічний центр з аквакультури», ПП «Шевчук», ФОП «Довганюк Ірина Валентинівна». При складанні і 
перегляді освітньої програми проводилися консультації з іншими фахівцями підприємств і організацій, які є 
потенційними роботодавцями: з провідними науковцями Інституту рибного господарства НААН України, Державної 
установи «Новокаховський рибоводний завод частикових риб», устричної ферми «Устриці Скіфії». Кафедра веде 
постійний діалог з роботодавцями та місцевою владою щодо врахування в навчальному процесі сучасних тенденцій 
розвитку галузі, підтвердженням чого є позитивні відгуки стейкхолдерів (https://is.gd/CCZ5EI) 

- академічна спільнота

На засіданнях кафедри на постійній основі обговорюються пропозиції стейкхолдерів щодо вдосконалення ОП. 
Представники академічної спільноти також вносять свої пропозиції при розгляді ОПП на науково-методичній та 
вченій радах факультету. Рахування інтересів академічної спільноти здійснюється через обмін досвідом щодо 
формулювання цілей та програмних результатів ОПП, між викладачами під час участі у науково-практичних 
конференціях, круглих столах, наукових платформах. При формуванні ОПП її складові обговорювались з фахівцями 
та науковцями галузі водних біоресурсів та аквакультури: директором Бюджетної установи «Методично-
технологічний центр з аквакультури» Шарило Ю.Є. та заст. директора Федоренко М.О.; завідувачем кафедри 
гідробіології та іхтіології НУБІП (м. Київ) к.біол.н., доцентом Шевченко П.Г.; завідувачем кафедри водних 
біоресурсів та аквакультури Дніпровського аграрно-економічного університету д.біол.н., професором Новіцьким 
Р.О.; зав. кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського національного аграрного університету д.вет.н., професором 
Гриневич Н.Є. Пропозиції академічної спільноти стосувались проблемних питань природничих наук в світлі 
сучасних світових тенденцій. Врахування зацікавленості академічної спільноти виражається також у співпраці між 
учасниками освітнього процесу за ОПП та бібліотекою Поліського університету, через приділення особливої уваги 
до підтримання принципів академічної свободи і академічної доброчесності, до апробації наукових досліджень 
здобувачів вищої освіти й представлення їх результатів. 

- інші стейкхолдери

До формування ОП, формулювання цілей та програмних результатів ОПП залучаються й інші стейкхолдери: органи 
державної влади, місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Така співпраця відбувається під час 
проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Водні і наземні екосистеми та збереження їх 
біорізноманіття», «Наука. Молодь. Екологія», «Сучасні проблеми урбанізованих територій» на факультеті лісового 
господарства та екології Поліського національного університету (раніше - ЖНАЕУ), до участі у яких запрошуються 
здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники університету та інших ЗВО, керівники структурних 
підрозділів та працівники підприємств, установ, організацій різних форм власності та інші зацікавлені особи. 
Зокрема, у 2020 р. зав. кафедри іхтіології та зоології Білоцерківського національного аграрного університету 
д.вет.н., професором Гриневич Н.Є. в межах міжкафедрального договору про наукову співпрацю, було 
запропоновано розширити бази проходження виробничої практики, включивши до їх переліку рибогосподарські 
підприємства не лише Житомирської області, але й інших областей України. Така пропозиція була підтримана 
Дикухою І.М., який є директором державної установи «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» в 
Херсонській області. Ці пропозиції були враховані при формуванні баз практик для здобувачів вищої освіти за 
даною ОПП.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Необхідність впровадження освітньої діяльності обумовлено тенденціями розвитку індустріального 
водокористування та промислових технологій аквакультури та її прагненням досягти міжнародних стандартів. 
Забезпечення продукцією аквакультури згідно з купівельною спроможністю громадян України обумовлює введення 
новітніх технологій, що вивчаються такими нормативними та вибірковими дисциплінами: «Біопродуктивність 
водних екосистем», «Інформаційні технології в рибництві», «Інтенсивні технології в рибництві», «Аквапоніка в 
рибництві». Для набуття РН07. ОП містить дисципліни «Техобладнання в галузі рибництва», «Механіко-
технологічні основи функціонування установок аквакультури». Набуття РН08 забезпечує оволодіння знаннями 
правового напряму при вивченні навчальних дисциплін: «Рибогосподарське законодавство», «Ділова іноземна мова 
(рівень В2)», «Виробничий менеджмент у рибництві». Знання теоретичних основ екологізації аквакультурних 
технологій забезпечується вивченням навчальних дисциплін «Моделювання технологічних процесів в 
аквакультypi», «Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів», «Екологізація економіки рибогосподарської галузі», 
«Біоіндикація та біотестування». Підготовка здобувачів за цією програмою сприяє формуванню 
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висококваліфікованих фахівців, які спроможні вирішувати нові проблемні питання водних біоресурсів та 
аквакультури.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

При розробці освітньої програми, формулюванні цілей та програмних результатів навчання були враховані сучасні 
особливості рибогосподарської галузі – необхідність інтенсивного використання ресурсів прісних водойм та 
розвиток індустріального рибництва в прісних водоймах, що передбачене в Стратегії розвитку Житомирської області 
на період до 2027 року (https://is.gd/puNiDq). Регіональний контекст врахований, виходячи з актуальних проблем в 
сфері розвитку рибного господарства із застосуванням сучасних інноваційних технологій, уведенням нових об’єктів 
аквакультури для Житомирського регіону. Проблеми розвитку галузі рибного господарства в Україні є основними 
складовими обов’язкових та вибіркових компонент ОП: «Інтенсивні технології в рибництві», «Рибогосподарське 
право», «Економіка рибогосподарської галузі», «Аквапоніка в рибництві», «Пасовищне рибництво».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Програмні результати та цілі навчання ОП визначались з урахуванням досвіду створення відповідних ОП інших 
ЗВО України, зокрема, Національного університету біоресурсів та природокористування, Білоцерківського 
національного аграрного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
Херсонського аграрно-економічного університету, Національного університету водного господарства та 
природокористування, Одеського державного екологічного університету, Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені  С.З. Ґжицького, Харківська державна зооветеринарна академія. 
Обов’язкові компоненти (ОК3, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9) було введено за результатами розгляду ОП вказаних ЗВО у ОП-
2021, також оновлено і доповнено перелік вибіркових компонент (ВК3, ВК4, ВК6, ВК7, ВК8 та ін.), що сприятиме 
кращому формуванню у здобувачів загальних та спеціальних компетентностей, важливих для формування фахівці в 
галузі водних біоресурсів та аквакультури.
Іноземний університет, досвід якого вивчався під час дистанційного закордонного науково-педагогічного 
стажування викладачів, готує вузькопрофільних галузевих фахівців (спеціальності «Іхтіологія і рибальство у 
внутрішніх водоймах» на факультеті розведення і біології тварин – Сільськогосподарський університет ім. Гуго 
Коллонтая, м. Краків (UniwersytetRolniczyim HugonaKołłątajawKrakowie Republic of Poland (https://is.gd/1p6JsQ).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Програмні компетентності (загальні та фахові), що визначають специфіку підготовки магістрів ОП «Водні 
біоресурси та аквакультура», і програмні результати навчання, які відображають знання, уміння та здатності 
випускників, необхідних для провадження професійної діяльності після успішного завершення ОП, містить 
Стандарт вищої освіти. Робочою групою визначеної ОПП розроблено обов’язкові компоненти ОП, які дозволяють 
досягти результатів навчання (ПР01-09), визначених Стандартом вищої освіти. Змістовне наповнення програмних 
результатів навчання ОПП відповідає вимогам затвердженого Стандарту вищої освіти та наведено у таблиці 3 
додатку до звіту про самооцінювання ОП.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та 
продовольство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки 
України № 334 від 18.03.2021 р.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

58

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

32
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Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП повністю відповідає предметній області, що визначена Стандартом вищої освіти за спеціальністю 207 
“Водні біоресурси та аквакультура” Освітні компоненти ОП поділяються на обов’язкові та вибіркові та складають 
певну структурну послідовність за семестрами згідно навчального плану за двома циклами підготовки: загальної та 
професійної. Зміст ОП має чітку та логічну структуру, оскільки освітні компоненти одного семестру доповнюють та 
поглиблюють попередньо отримані компетентності та результати навчання, вивчені в межах попередніх ОК 
(Структурно-логічна схема с.12 ОП). Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки, виробнича 
практика, а також підготовка та захист кваліфікаційної роботи відповідають окресленому об’єкту вивчення ОП. Так, 
теоретичний зміст предметної області становлять принципи, концепції та теорії виробництва продукції 
аквакультури (ОК7, ОК8, ОК9), технологічних процесів рибальства (ОК4), водних біоресурсів (ОК5, ОК6). 
ОП сформована з метою надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок достатніх для успішного 
виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Мета ОП відображає цілі 
навчання, які зорієнтовані на підготовку професіоналів, здатних здійснювати науково-дослідний та професійний 
підхід до поліпшення виробничих питань рентабельного і екологічно-безпечного виробництва та вирощування 
гідробіонтів, розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері водних біоресурсів 
та аквакультури. 
Зміст ОП відповідає методам, методикам та технологіям, а саме – здобувач має оволодіти сучасними методами 
повного та неповного біологічного аналізу риб (ОК2, ОК5), природної кормової бази (ОК2, ОК6, ОК7), 
іхтіопатологічного матеріалу (ВК5), наукового дослідження водних біоресурсів та аквакультури, інтерпретувати 
результати досліджень при найрізноманітніших змінах умов вирощування об’єктів водних біоресурсів та 
аквакультури (ОК2).
Під час реалізації ОП здобувачі вищої освіти повинні оволодіти інструментами та обладнанням сучасних 
гідробіологічної, гідрохімічної, іхтіологічної, біохімічної, іхтіопатологічної, біотехнологічної та інших лабораторій 
відповідно до держстандартів, науково-дослідним устаткування та приладами, технічними засобами для здійснення 
виробничих процесів з об’єктами водних біоресурсів та аквакультури і технологіями їх вирощування.
За спеціальністю “Водні біоресурси та аквакультура” у Поліському університеті реалізуються дві ОП: ОПП Водні 
біоресурси та аквакультура першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія в Поліському університеті (раніше - ЖНАЕУ)  реалізовується через 
студентоцентрований підхід до навчання та освітньої діяльності й регламентована Положенням про організацію 
освітнього процесу (https://is.gd/3V1KDG) , а також через: 
- вибір форми навчання (денна, заочна (дистанційна), дуальна);
- можливість навчання за індивідуальним графіком; 
- вільний вибір навчальних дисциплін і формування варіативної компоненти індивідуального навчального плану 
згідно (https://is.gd/smg1iu) ; 
- участь в обговоренні та удосконаленні ОП та НП;
- перезарахування ПР, здобутих у неформальній освіті згідно (https://is.gd/vYfGTo) ; 
- оскарження результатів підсумкового контролю знань згідно https://is.gd/R5ZOqC. ;
- академічну мобільність згідно (https://is.gd/PGmbeu)  ; 
- право на участь у конкурсному відборі на призначення іменних академічних стипендій державного та обласного 
рівнів, переведення на вакантні місця державного замовлення згідно (https://is.gd/xT4g9u) ; 
- участь в роботі органів студентського самоврядування згідно (https://is.gd/gzcex1) ; 
- індивідуальний вибір тематики та керівників наукових досліджень, тем кваліфікаційних і курсових робіт, 
індивідуальних завдань, вибір баз для проходження виробничої практики.
Для здобувачів з особливими освітніми потребами навчання може відбуватися у формі самостійного опрацювання 
навчального матеріалу, в т.ч. на освітній платформі Moodle. Індивідуальна траєкторія навчання враховує 
можливість отримання академічної відпустки та повторного навчання.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

У структурі ОП-2021 на варіативну компоненту виділено 32 кредити ECTS, що становить 35,5% загального обсягу 
кредитів. Варіативна складова включає в себе перелік дисциплін, викладання яких можуть забезпечувати профільні 
кафедри, а також не виключає можливість вибору вибіркових компонент з інших ОП. Вибіркові компоненти, 
представлені в навчальному плані, є однаковими за обсягом кредитів (4 кредити ECTS) та формою контролю (залік). 
Пропозиції щодо змін до варіативної частини робочого навчального плану на наступний рік формуються на 
випусковій кафедрі, з урахуванням пропозицій гаранта освітньої програми, НПП, зовнішніх стейкхолдерів, 
здобувачів усіх років та форм навчання ОП «Водні біоресурси та аквакультура», органів студентського 
самоврядування.
Порядок вільного вибору ОК здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти реалізується згідно 
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://is.gd/6atBtL ) за таким алгоритмом:
1) узгодження переліку дисциплін за курсами, які будуть відображені в ОП та НП;
2) складання експлікаційних форм та формування каталогу дисциплін вільного вибору з подальшим розміщенням 
на загальноуніверситетській платформі Moodle;
3) інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану 
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через гаранта ОП, представників випускової кафедри;
4) проведення процедури вибору для здобувачів, написання заяв та формування проєкту наказу щодо формування 
груп і складання розкладу занять з врахуванням перехресного вибору. Для здобувачів магістерського рівня 1-го року 
навчання, процедура вибору проводиться при вступній кампанії, а вивчення таких дисциплін розпочинається з 2 
семестру 1-го року навчання.
5) формування навчального навантаження викладачів з урахуванням уточненого контингенту в частині 
затвердження груп варіативної компоненти. Здобувачі вищої освіти мають право змінити свій вибір і долучитися до 
іншої групи. Відтак, передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів 
ECTS та годин, отриманих з іншої дисципліни.
Вибір здобувача вищої освіти формалізується поданням заяви на ім’я декана факультету, що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану студента (заява зберігається весь термін навчання здобувача). 
Надалі формується наказ ректора щодо формування списків груп здобувачів вищої освіти. Всі опитані здобувачі 
(100%) відповіли, що мали можливість вільного вибору навчальних дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка фахівців у сфері водних біоресурсів та аквакультури є невід’ємним елементом їх майбутньої 
професійної діяльності. В Поліському університеті (раніше - ЖНАЕУ) практична підготовка здобувачів вищої освіти 
здійснюється відповідно до нормативної бази (https://is.gd/qZUDYR) . Практична складова ОП сформована у 
вигляді виробничої практики (6 кредитів ECTS). Виробнича практика за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти націлена на формування фахових компетентностей (ЗК1, ЗК2, ЗК4-ЗК6, СК1-СК4, СК6, СК7, СК9-СК11) та 
досягнення результатів навчання (РН1-РН7, РН9). Організація та забезпечення виробничої практики здійснюється 
на основі робочої програми практики та каталогу угод з роботодавцями про проходження практики 
(https://is.gd/O8KJ0W ). Здобувачі мають можливість самостійно обирати місце проходження виробничої практики 
(за умови її відповідності програмі), або для вибору використовувати каталог баз практики.
Для покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти систематично відбувається комунікація з 
роботодавцями у вигляді зустрічей, круглих столів, конференцій щодо цілей і завдань практичної підготовки. Рівень 
задоволеності здобувачів компетентностями, здобутими під час проходження виробничої практики в межах ОП 
висвітлюється під час опитування та зустрічей (https://is.gd/8oeyuK).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітній процес за ОП Водні біоресурси та аквакультура відбувається з урахуванням не лише фундаментальних 
компетенцій професіонала, а й «м’яких» компетенцій. ОП Водні біоресурси та аквакультура передбачає набуття 
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям. На формування soft 
skills спрямований зміст ОК «Фахова іноземна мова (рівень В2)», що дозволяє забезпечити здобувачам освіти 
можливість вільно вивчати сучасні наукові, технологічні проблеми та інновації у сфері виробництва продукції 
аквакультури, технологічних процесів рибальства, водних біоресурсів, а також зміст ОК: «Інформаційні технології в 
рибництві», «Виробничий менеджмент в рибництві». Набуттю соціальних навичок також сприяють активності в 
рамках інших освітніх компонент ОП: самостійна робота, пошук інформації з різних джерел, публічні виступи на 
конференціях (https://is.gd/8oeyuK) ; практичні завдання; тренінги; дискусії під час семінарів, конференції, 
проходження виробничої практики, захист кваліфікаційної роботи. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 207 “Водні біоресурси та аквакультура” (ОП “Водні біоресурси та 
аквакультура”) відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг ОК та співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи визначаються з урахуванням їх 
особливостей, змісту та значення в реалізації ОП задля досягнення запланованих результатів навчання (ПР). 
Загальний обсяг ОП становить 90 кредитів ECTS (2700 год.). Відповідно до (https://is.gd/fWf1Z8)  під час 
формування навчальних планів обов’язковою умовою є дотримання обсягу самостійної роботи у межах не менше 1/3 
та не більше 2/3 від її загального обсягу ОК. Для здобувачів передбачено 18 год. активного тижневого навантаження 
з метою вивільнення одного робочого дня для ведення наукових досліджень за темою кваліфікаційної роботи. Для 
реалізації обов’язкової компоненти НП виділено 58 кредитів, з яких обов’язкові навчальні дисципліни – 47 кредитів 
ECTS (аудиторне навантаження – 500 год., або 36 % структури навчального часу). З них: лекції – 194 год, практичні 
заняття – 306 годин, практичну підготовку – 6 кредитів ECTS (180 год.) та атестацію – 5 кредитів ECTS (150 год., з 
яких 1 кредит ECTS – на написання атестаційного іспиту, 4 кредити ECTS – на написання роботи та її захист).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
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Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Водні 
біоресурси та аквакультура” за дуальною формою не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

(https://is.gd/gIcQWu)

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Правила прийому абітурієнтів на навчання за ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) 
рівня є чіткими та зрозумілими, містять повну інформацію та враховують особливості освітньої програми, не містять 
дискримінаційних положень, викладені на офіційному сайті університету і розміщені за посиланням: 
(https://is.gd/Fk3r96).  
На офіційному сайті університету розміщується та щорічно оновлюються інформація щодо умов вступу, умов 
доступності навчання для осіб з особливими освітніми потребами; підготовчих курсів; вартості навчання та переліку 
предметів (https://is.gd/n22wAF) . 
Вступ на навчання за ОПП «Водні біоресурси та аквакультур» можливий на основі єдиного вступного іспиту, який є 
формою вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови. Ці 
вступні випробування передбачають використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання.
Вступні випробування за фахом враховують особливості ОПП «Водні біоресурси та аквакультура», що дозволяє 
якісно відібрати абітурієнтів. Програми цих іспитів розробляються науково-педагогічними працівниками 
університету, котрі безпосередньо забезпечують освітній процес на ОПП. Екзаменаційні білети іспитів за фахом 
включають питання з таких навчальних дисциплін як гідробіологія, загальна та спеціальна іхтіологія, акліматизація 
гідробіонтів, аквакультура природних та штучних водойм, фермерське рибництво, товарознавче рибництво, 
рибогосподарське законодавство, основи рибоохорони.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

У Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) передбачено перезарахування результатів навчання, 
отриманих у інших ЗВО, для учасників програм академічної мобільності, реалізацію прав яких наведено у 
Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Житомирського 
національного агроекологічного університету (https://is.gd/W5G1qg), регламентує Положення про порядок 
перезарахування результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті 
(https://is.gd/gAZukH). Відповідно до даного положення перезарахування результатів навчання у інших ЗВО 
проводиться на підставі порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та Академічної довідки, що надає 
учасник академічної мобільності. При цьому при перезарахуванні форм підсумкового контролю з дисциплін іспит 
може бути зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; залік, якщо він був оцінений шкалою 
ЄКТС, може бути зарахований як іспит відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На ОП «Водні біоресурси та аквакультура» практики перезарахування результатів навчання інших ЗВО не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання здобувача вищої освіти, отриманих у неформальній освіті Поліського національного 
університету (раніше - ЖНАЕУ), регулюються Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, яке розміщене на офіційному веб-сайті університету (https://is.gd/vYfGTo )  та є доступним для 
усіх учасників освітнього процесу.
Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівні вищої освіти. 
Визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Звернень щодо визнання результатів навчання у неформальній освіті не було, приклади застосування  правил 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» у 
Поліському національному університеті, відсутні. 
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4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті навчання 
здійснюється за очною та заочною формами (Положення про організацію освітнього процесу 
(https://is.gd/3V1KDG). ОП здійснюється за допомогою навчальних занять (лекція, практичне, лабораторне, 
семінарське, індивідуальне заняття, консультація); виконання курсових робіт; самостійної роботи; практичної 
підготовки при проходженні навчальних та виробничих практик; проведення контрольних заходів. Досягнення 
програмних результатів навчання забезпечується завдяки оптимально підібраним формам і методам навчання, 
відображеним в таблиці 3 Додатку до звіту. Зокрема, РН06 (застосовувати сучасні методи моделювання, цифрові 
технології та спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання виробничих, технологічних і наукових 
проблем у сфері біоресурсів та аквакультури), забезпечується проведенням занять в комп’ютерній лабораторії 
кафедри комп’ютерних технологій та моделювання систем Поліського національного університету з використанням 
ліцензійного забезпечення, РН07 (розробляти, впроваджувати та застосовувати ефективні технологічні процеси 
виробництв продукції аквакультури, забезпечувати її якість) – на базі практик: ГО «Атошник», ТОВ «Українська 
креветка», ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури». 
Виробничі практики забезпечують апробацію здобутих теоретичних знань і зв’язок із стейкхолдерами. Форми та 
методи навчання зазначені у робочих програмах і силабусах навчальних дисциплін.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Реалізація студентоцентрованого підходу відбувається через дотримання принципу взаємоповаги між учасниками 
ОП, використання різних способів надання освітніх послуг; надання можливості здобувачам вищої освіти обирати 
форми та методи навчання; вільного вибору вибіркових компонентів ОПП (Положення про вибіркові навчальні 
дисципліни освітньої програми (https://is.gd/6atBtL ), тем курсових робіт, керівників наукових робіт, баз практик із 
переліку, що затверджений на кафедрі (https://is.gd/7hHrfF) ; активізацію участі студентів в круглих столах, 
наукових конференціях, а також під час захисту індивідуальних робіт. З метою оцінки якості викладання окремих 
дисциплін в університеті проводяться опитування серед здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та академічної 
спільноти, результати яких враховуються в ОП. За його результатами 85,7% слухачів ОП оцінили рівень освітніх 
послуг за ОП позитивно (https://is.gd/nPJp9X) . Анкетування здобувачів вищої освіти дозволяє гаранту ОП та 
членам проєктної групи отримати оцінку методів навчання та викладання, з’ясувати рівень комфортності освітнього 
середовища для студента; сформувати перспективний напрям змін ОП відповідно до потреб студентів. Ефективність 
застосовуваних методів навчання обговорюється на засіданнях кафедри і науково-методичної комісії факультету 
лісового господарства та екології. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Згідно ст. 1 Закону України «Про вищу освіту», академічна свобода визначається як самостійність і незалежність 
учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної 
діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом, 
повністю реалізується під час реалізації ОП у Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ). На ОПП 
«Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня академічна свобода здобувачів вищої освіти не 
обмежується. Структура ОП містить цикл вибіркових компонент, що передбачає можливість їх вільного вибору. В 
рамках ОПП студенти можуть самостійно обирати теми курсових робіт, форми і методи дослідницької роботи, 
напрям наукових досліджень, бази проходження практик, наукового керівника та тему кваліфікаційної роботи. 
Здобувачі вільно висловлюють власні думки, отримують роз’яснення від НПП у разі виникнення питань. 
Науково-педагогічні працівники мають право вільно обирати зміст, форми і методи навчальної, методичної та 
наукової діяльності. Принципи академічної свободи враховано в «Положенні про організацію освітнього процесу» 
(https://is.gd/3V1KDG) та «Положенні про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» 
(https://is.gd/eDaEHu) .

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі вищої освіти на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» мають можливість ознайомитись з програмою 
курсу, цілями та результатами навчання, про що їх інформують викладачі або куратори на перших заняттях 
(вступній лекції). Студенти мають вільний доступ до силабусів і робочих програм обов’язкових і силабусів та 
експлікацій вибіркових навчальних дисциплін, які розміщені на офіційному веб-сайті університету та на сайті 
кафедри (https://is.gd/8oeyuK) . Силабуси містять розділи «Мета та цілі дисципліни», «Результати навчання», 
«Організація навчання», «Система оцінювання та вимоги», що дає змогу здобувачам вищої освіти зорієнтуватись 
щодо вимог і особливостей навчальних дисциплін. Для надання необхідної інформації про ОП використовуються 
можливості дистанційної платформи навчання Moodle (навчальні матеріали, методи програмованого контролю, 
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тести, комунікація у вигляді повідомлень). Для зручності здобувачів і викладачів створений електронний розклад, 
який доступний за посиланням: (https://is.gd/SDIbiE).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Починаючи з першого курсу здобувачі вищої освіти можуть долучитися до наукової діяльності через участь у 
наукових гуртках, дослідницька робота в яких здійснюється з урахуванням наукових тематик кафедри: «Розробити 
сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся», «Водні і наземні екосистеми та збереження 
їх біорізноманіття»; підготовки наукових статей, тез доповідей і конкурсних наукових робіт природничого 
спрямування під керівництвом НПП. Результати науково-дослідної роботи проходять апробацію на наукових 
семінарах, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, які щорічно проводяться на факультеті та в університеті: 
«Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»; «Екологія. Наука. Практика», «Сучасні екологічні 
проблеми урбанізованих територій»,  що сприяє набуттю досвіду підготовки і захисту кваліфікаційних робіт. 
Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти відображаються у збірниках матеріалів відповідних 
конференцій (https://is.gd/QqMNYM) . При формуванні тематики курсових робіт враховується комплексна 
проблематика наукових досліджень кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук. Поєднання навчання 
та наукових досліджень сприяє найкращому усвідомленню студентами проблематики природничої галузі та 
визначенню ними тематики кваліфікаційної роботи. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Навчання за ОП «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня проводиться другий рік, 
оновлення змісту освітніх компонентів здійснювалось у 2020-2021 роках. Розробка та затвердження робочих 
програм навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://is.gd/3V1KDG) . Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів відбувається системно, відповідно до 
сучасних тенденцій розвитку науки і потреб практики. Моніторинг ОПП та навчальних планів ОП здійснюється 
відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ 
(https://is.gd/wmDbC8), за результатами якого ухвалюються рішення про перегляд та удосконалення навчально-
методичного комплексу освітніх компонент. Критерії оновлення силабусів та робочих програм формуються у 
результаті співпраці та зворотного зв’язку між НПП, студентами, стейкхолдерами та потенційними роботодавцями. 
Оновлення відбувається на основі вивчення сучасних наукових досягнень, а також з урахуванням перспективи 
розвитку галузі та потреб суспільства; проведення відкритих занять, їх взаємовідвідування науково-педагогічними 
працівниками та їх обговорення. Викладачі кафедри під час науково-педагогічного стажування в Україні та за 
кордоном, переймають досвід організації та абезпечення освітнього процесу (https://is.gd/rq2AiO) , 
(https://is.gd/lg4Fev) . 
Професором кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук Соломатіною В.Д. знання, отримані під час 
стажування у Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків) були впроваджені при викладанні 
лекційного курсу дисципліни «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» та «Біопродуктивність водних 
екосистем». Оновлення освітнього контенту відбувається на постійній основі, до початку навчального року. 
Наприкінці кожного навчального семестру на засіданні кафедри обговорюється виконання науково-педагогічними 
працівниками навчального навантаження з дисциплін, які вони викладають, та зміни до освітніх компонентів, що є 
необхідним для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Оновлення освітніх компонентів здійснюється 
викладачем і затверджується щорічно на першому засіданні кафедри. Наприклад, зміст дисципліни «Моделювання 
технологічних процесів в аквакультурі» оновлюється відповідно до сучасних досягнень та розробок інноваційних 
методик досліджень. Для дисциплін ОП «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня існує 
можливість вільного доступу викладачів і студентів до численних інформаційних баз даних, доступ до яких 
полегшено завдяки безперешкодному функціонуванню мережі WI-FI в межах університету. 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

В Поліському національному університеті стимулюється розвиток інтернаціоналізації у поєднанні з навчальним 
процесом, який забезпечує вільний і рівний доступ учасників ОП до інформації. Стратегія інтернаціоналізації ЗВО 
(https://goo.su/3qMj) , пріоритетним напрямом якої є участь у міжнародних проєктах і програмах, сприяє 
здійсненню цієї діяльності за напрямками: імплементація міжнародних угод про співпрацю (Лабораторія 
міжнародної епідеміології Медичного університету Доккьо, Куявська вища школа у Влоцлавеку), інтеграція НПП у 
міжнародний науковий нетворкинг, академічна мобільність і розвиток проєктної діяльності, запровадження 
міжнародних стандартів якості освіти (проходження семінарів-практикумів щодо системи управління якістю та 
настанов щодо здійснення аудитів систем управління). У Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) 
активно функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (https://is.gd/KEkHfK), на базі якого постійно 
проходять тренінги, семінари, науково-практичні конференції за участю НПП, стейкхолдерів та здобувачів вищої 
освіти, зокрема, щорічна міжнародна конференція «Органічне виробництво та продовольча безпека».

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
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Форми контрольних заходів для оцінювання знань здобувачів вищої освіти визначені в «Положення про 
організацію освітнього процесу» (https://is.gd/3V1KDG). Положенням визначені такі види контролю: вхідний, 
поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. Вхідний контроль проводиться перед 
вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. 
Форма проведення поточного контролю і система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою 
дисципліни. Форма проведення модульного контролю і система оцінювання рівня знань визначаються робочою 
програмою дисципліни. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студентів. Семестровий 
контроль проводиться у формах семестрового екзамену, або заліку з конкретної навч. дисципліни в обсязі навч. 
матеріалу, визначеного роб. програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навч. планом. Екзамени проводяться з 
інтервалом у 3 дні, розклад проведення яких розробляється ННЦ організації освітнього процесу на базі програми 
ПС-Деканат, що надає онлайн-доступ. В період дистанційного навчання заходи рубіжного контролю реалізуються за 
допомогою комп’ютерних сервісів та платформ Moodle, Classroom, Google-Forms та ін. Відстрочений контроль 
проводиться вибірково через деякий час після вивчення навч. дисципліни (або окремого модуля) з метою 
зовнішнього чи внутрішнього контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами. Одним із видів 
контролю є ректорський контроль, який проводиться щорічно у вигляді ректорських контрольних робіт. 
Відповідальність за їх організацію покладається на ННЦ організації освіт. процесу (формування графіку 
проведення зрізів) та НПП кафедри (розробка та затвердження пакету завдань). 
Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи. Для 
проходження атестації здобувачам необхідно підготувати не менше трьох, у тому числі одноосібних – не менше 
однієї статті (https://is.gd/kjJu91) . Форма проведення контрольних заходів та система оцінювання рівня знань 
визначаються силабусами навчальних дисциплін (https://is.gd/8oeyuK), доступ до яких реалізується через сайт 
університету (https://is.gd/C0GnTb)  та кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 
(https://is.gd/8oeyuK) . Перелік форм оцінювання ОК щодо кожного з програмних результатів навчання наведено в 
таблиці 3. Завдання контр. заходів є чіткими та зрозумілими для здобувачів вищої освіти. Оцінка успішності 
здобувачів ведеться за допомогою 100-бальної системи, яка поділяється на дві складові – 60 балів (максимальна 
сума балів за заходи поточного та рубіжного контролю, які акумулюються до проведення екзамену) та 40 балів 
(максимальна сума балів за результатами екзамену). Усі зазначені заходи повною мірою дозволяють перевірити у 
здобувача вищої освіти досягнення ПР.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Критерії оцінювання результатів навчання щодо кожної освітньої компоненти подаються НПП у робочих програмах 
навчальних дисциплін та їх силабусах. Чіткість, прозорість і зрозумілість контрольних заходів для здобувачів вищої 
освіти досягається шляхом оприлюднення на сайті згідно ЗВО відповідної інформації Положенням про організацію 
освітнього процесу (https://is.gd/3V1KDG) ; Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 
ЖНАЕУ (https://is.gd/iLULsu), Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://is.gd/kjJu91),  
Положенням про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти (https://is.gd/KBVaES) . Зі змістом 
силабусів та РП навчальних дисциплін здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися на Moodle – освітньому порталі 
Поліського університету (https://is.gd/C0GnTb) та на веб-сторінці кафедри біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук (https://is.gd/8oeyuK) . 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального семестру та відбувається у відповідності до Положення про ректорський контроль рівня освіти 
здобувачів вищої освіти (https://is.gd/fEFIwZ). На початку вивчення навчальної дисципліни кожен викладач 
повідомляє здобувачів вищої освіти про форму контролю, якою буде завершуватись освітній компонент, які тести, 
проміжні опитування, контрольні роботи тощо будуть проводитись для проведення поточного контролю; в які 
строки; які критерії оцінювання тощо. Під час дистанційного навчання така інформація доповнюється термінами 
виконання завдань, умовами доступу до розміщених інформаційних ресурсів, супроводом в процедурах реєстрації і 
т.д. Інформація про підсумкові контрольні заходи висвітлюється в НП та графіках освітнього процесу 
(https://is.gd/aY65Fu) , а також в розкладі занять (https://is.gd/SDIbiE) , не пізніше, ніж за місяць до проведення. 
Інформація щодо атестації та процедури її забезпечення доводиться до відома здобувачів у деканаті, на кафедрах та 
дипломними керівниками. У разі, якщо здобувачі не повною мірою зрозуміли інформацію щодо критеріїв 
оцінювання, проводяться додаткові роз’яснення. Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості форм контрольних 
заходів та критеріїв їх оцінювання відбуваються у формі анкетування (посилання на анкету). Аналіз отриманих 
даних показав, що 92% респондентів вважають встановлені системи та критерії оцінювання чіткими і зрозумілими 
(https://is.gd/NYv92U).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Формою атестації здобувачів вищої освіти ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» є атестаційний іспит та захист 
кваліфікаційної роботи, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України, затвердженого і введеного в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2021 р. № 334. Атестаційний іспит має перевіряти досягнення 
результатів навчання, визначені ОПП «Водні біоресурси та аквакультура». Підготовка та публічний захист 
кваліфікаційної роботи передбачає вирішення, поліпшення виробничих питань рентабельного і екологічно-
безпечного виробництва, вирощування гідробіонтів та розв’язування складних задач дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері водних біоресурсів та аквакультури. До публічного захисту допускаються 
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кваліфікаційні роботи здобувачів за таких умов: наявність  не менше трьох публікацій, у т. ч. одноосібних – не 
менше однієї, або не менше однієї наукової фахової статті та позитивного висновку перевірки роботи на відсутність 
ознак академічного плагіату (https://is.gd/JuxpC9). Перевірка робіт здійснюється фаховою експертною комісією 
кафедри за допомогою онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism компанії ТОВ “Антиплагіат”. Кфи. Терміни та 
тривалість атестації встановлюються згідно графіку освітнього процесу в ЗВО.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів на ОП Водні біоресурси та аквакультура діє у відповідності до 
нормативних документів Поліського університету: 
- Положення про організацію освітнього процесу в Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) 
(https://is.gd/3V1KDG) ; 
- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6) ;
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університету (https://is.gd/iLULsu) . 
Перелічені вище документи оприлюднені на сайті Поліського університету у розділі «Публічна інформація» 
(https://is.gd/qZUDYR) . Ці документи регламентують проведення контрольних заходів згідно графіку освітнього 
процесу. Склад екзаменаційних комісії затверджуються наказом ректора університету не пізніше, ніж за місяць до 
початку їх роботи.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

У взаємовідносинах між членами університетської громади важливим є неупереджене ставлення одне до одного, 
об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності. Об’єктивність оцінювання 
екзаменаторами регламентується на основі п. 4. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти (https://is.gd/iLULsu) . Порядок подання та розгляду апеляцій результатів підсумкового контролю знань 
студентів здійснюється відповідно до п.3 Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 
здобувачів вищої освіти (https://is.gd/R5ZOqC) . Механізм оскарження передбачає участь у заходах перевірки в 
присутності представників органів студентського самоврядування. Процедура запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у ЗВО регулюється Положенням про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних 
із конфліктом учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у Поліському 
національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) (https://is.gd/aBC2t7) . Захист прав та інтересів здобувачів 
регламентується Положенням про студентське самоврядування (https://is.gd/gzcex1) . При реалізації ОПП «Водні 
біоресурси та аквакультура» конфлікту інтересів не виникало, а тому жодні процедури щодо їх вирішення не 
застосовувались.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://is.gd/3V1KDG) та Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів 
(https://is.gd/R5ZOqC) . Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів після 
проведення підсумкового контролю: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом та результат 
якої є остаточним. Перездача екзамену допускається на прохання студента у випадках: потреби підвищення 
позитивної оцінки або незгоди з оцінкою. Дозвіл на перездачу надає ректор, що відображається у відповідному 
наказі. Студентам, які не проходили атестацію з поважної, документально підтвердженої причини, ректором 
університету може бути визначений новий термін роботи екзаменаційної комісії. Ситуацій щодо урегулювання 
повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

В Поліському університеті порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів 
регулюється Положенням про організацію освітнього процесу (https://is.gd/3V1KDG) та Положення про оскарження 
результатів підсумкового контролю знань студентів (https://is.gd/R5ZOqC) . Порядок оскарження результатів 
проведення атестації здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про порядок створення та організацію 
роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6).  Зокрема, в розділі 5 наведено процедуру розгляду 
апеляцій, яку може подати випускник у разі незгоди з оцінкою. Апеляція подається на ім’я ректора в день захисту 
кваліфікаційної роботи або екзамену з повідомленням декана факультету. Для розгляду апеляції створюється 
комісія наказом ректора. Апеляція розглядається протягом 3-х календарних днів після її подачі. У випадку 
встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, що вплинуло на результати оцінювання, комісія 
рекомендує скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне її засідання у присутності представників комісії з 
розгляду апеляції. Інформування здобувачів щодо можливостей оскарження результатів проходження підсумкової 
атестації (зокрема, атестаційного іспиту, захисту кваліфікаційної роботи) відбувається на системній основі – 
інформація доводиться як на функціональному рівні голови комісії (після усного оприлюднення результатів 
захисту), так і на рівні кураторів академічних груп, які представляють інтереси здобувачів одночасно з органами 
студентського самоврядування.
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Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Регулювання академічної доброчесності спрямоване на дотримання високих стандартів в усіх сферах діяльності 
Поліського національного університету. Основними документами, які містять питання щодо політики, стандартів і 
процедур дотримання академічної доброчесності є:
- Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення антиплагіату (https://is.gd/NguZL8) ;
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://is.gd/iLULsu) ; 
- Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату (https://is.gd/JuxpC9) ; 
- Положення про кваліфікаційні роботи (https://is.gd/kjJu91); 
- Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності (https://is.gd/cRO1j7) ;
Наказ ректора ЖНАЕУ № 61 від 29.03.2019 р. Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату (https://is.gd/wP4Iv6).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Аналіз академічних текстів, створених НПП та студентами, на наявність запозичень з інших документів у 
відкритому доступі має на меті підвищення якості академічних текстів, розвиток навичок коректної роботи із 
джерелами інформації, активізацію самостійності при написанні робіт. Аналіз здійснюється за допомогою 
антиплагіатних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism», рекомендовані МОН України до використання у ЗВО, 
функціонування яких підтримується провайдером ТОВ “Антиплагіат”. У результаті перевірки тексту роботи за 
допомогою антиплагіатних систем отримують звіт подібності, у якому маркуються фрагменти тексту, що мають 
певну схожість з текстом документів, розташованих у вільному доступі в мережі Інтернет або базах даних системи. 
Подальший аналіз звіту подібності експертами з тематики роботи дозволяє встановити, чи є виявлені запозичення 
правомірними. Допустимий пороговий рівень унікальності роботи повинен бути не меншим 50%. Для здобувачів ОП 
первинна перевірка на плагіат є безкоштовною.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Поліський національний університет (раніше - ЖНАЕУ) дотримується принципів академічної доброчесності та 
формує середовище, у якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. Університет реалізує власну 
політику забезпечення академічної доброчесності, що міститься в окремих офіційних документах 
(https://is.gd/xaRq16). Популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти сприяють заходи 
(заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма; особливості використання системи перевірки на 
наявність плагіату), консультативні заняття, тренінги, вебінари, онлайн-семінари які систематично проводять 
працівники бібліотеки (https://is.gd/xaRq16) Питання академічної доброчесності обговорюються на засіданні вченої 
ради університету та факультету, на засіданнях НІІ екології та лісу, ректоратах (https://is.gd/xaRq16) . З метою 
дотримання норм законодавства про авторське право в університеті створено ННЦ інтелектуальної власності, 
інноватики та управління проєктами. Інформацію про необхідність та порядок дотримання норм академічної 
доброчесності доводять до відома здобувачів ОП також на засіданнях наукових гуртків, кураторських годинах тощо. 
Повний перелік заходів розміщено на сайті ЗВО, в розділі «Бібліотека Поліського національного університету» 
(https://is.gd/xaRq16).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

У випадку виявлення порушень академічної доброчесності їх врегулювання відбувається згідно Положення про 
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://is.gd/vVLgoB)  та Положення про порядок 
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
(https://is.gd/nXi7Us) . За фактом порушення академічної доброчесності може бути накладено дисциплінарне 
стягнення або притягнення до академічної відповідальності. Факт плагіату у творах наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, здобувачів наукового ступеня, аспірантів, докторантів 
може бути встановлений комісією, створеною наказом ректора університету (https://is.gd/MnufiG) . У випадку 
встановлення факту плагіату робота повертається на доопрацювання з обов’язковою повторною перевіркою або 
відбувається її відхилення без права доопрацювання та недопущення до захисту або формулювання нового 
завдання. У випадку виявлення академічного плагіату автор несе відповідальність відповідно до чинного 
законодавства. Випадків порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОП не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Рівень професіоналізму викладачів, залучених до викладання дисциплін ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» 
другого (магістерського) рівня забезпечується процедурою конкурсного добору, під час якого оцінюються рейтингові 
показники навчально-методичної, наукової та організаційної роботи викладача, його науково-практичний та 

Сторінка 14



методичний доробок в обраній сфері діяльності, професійний фах та освіта. Процедура конкурсного добору 
викладачів ОП регламентується «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ» відповідними положеннями Статуту 
університету (https://is.gd/7fPTib). Перевага надається кандидатам, що мають науковий ступінь та вчене звання, 
відповідають профілю факультету та кафедри, та які за кваліфікацією і професійними активностями можуть 
забезпечувати викладання освітніх компонент ОП на належному рівні. Професіоналізм викладачів підтверджується 
публікаціями результатів власних наукових розробок та досліджень у періодичних наукових виданнях, перш за все – 
фахових, у вітчизняних та закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 
виступами та доповідями на наукових конференціях; наявністю патентів на винаходи та авторських свідоцтв, 
методичних розробок, наявністю опублікованих підручників, посібників, практикумів. Остаточне конкурсне 
обрання здійснюється шляхом таємного голосування на засіданні вченої ради університету.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

З метою вдосконалення освітнього процесу, освітніх програм та навчальних планів, проведення практичної 
підготовки, здійснення атестації здобувачів вищої освіти університет залучає практиків, роботодавців, наукових 
співробітників та викладачів інших наукових та освітніх закладів шляхом проведення виїзних зустрічей, екскурсій 
на виробництво, відкритих лекцій, круглих столів тощо. Так, упродовж 2020-2021 років для студентів було 
організовано екскурсії на підприємства та установи: Державного агентства рибного господарства у Житомирській 
області, ГО «Атошник», ТОВ «Українська креветка», ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», ПП «Шевчук», басейнове 
управління водних ресурсів р. Прип’ять (м. Житомир), ТОВ "Аква Систем Органік" (м. Васильків), де в подальшому 
студенти проходять виробничу та переддипломні практики. Договори (меморандуми) про співпрацю з цими та 
іншими установами, заключені, як правило, на термін до 5 років, дають можливість структурувати елементи 
наукової діяльності кафедри, її викладачів та студентів, залучати здобувачів бакалаврського рівня до опанування 
навиків наукових досліджень та практичного досвіду у відповідній сфері діяльності (https://is.gd/BJbsJH) . 
Досвідчені працівники установ, в яких студенти проходять практику, виступають керівниками виробничої практики 
студентів.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Під час проведення науково-практичних конференцій залучаються науково-педагогічні працівники інших 
навчальних закладів, керівники та фахівці державних і приватних установ та організацій, стейкхолдери: Заст. 
начальника управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області Чернілевський І.О., 
голова ради ГО «Атошник» Камлук В.В., директор ТОВ «Українська креветка» Слєпньов О.Л., директор ТОВ «СФГ 
«Інтеррибгосп»» Гуць Ю.П., директор Бюджетної установи «Методично - технологічний центр з аквакультури» 
Шарило Ю.Є., ПП «Шевчук», директор ФОП «Довганюк Ірина Валентинівна» Довганюк І.В. Так, для здобувачів ВО 
директором  Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» Шарило Ю.Є. був 
організований круглий стіл «Світові тенденції сталого розвитку аквакультури.» (2020), та організовано екскурсію в 
ТОВ "Аква Систем Органік" (м. Васильків).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» на базі 
навчально-наукового центру забезпечення якості освіти викладачі ОПП постійно підвищують свою кваліфікацію: у 
грудні 2018 р. професор Соломатіна В.Д. пройшла стажування в Житомирському державному університету імені 
Івана Франка; у лютому 2020 р. доценти М.М. Світельський, О.В. Іщук, С.І. Матковська, М.І. Федючка підвищили 
кваліфікацію в НУБіП України на базі НІІ Неперервної освіти і туризму (https://is.gd/rq2AiO). Доцент Шульга І.В. – 
у Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва, Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, 2019 р. Закордонне 
стажування викладачів координується відділом міжнародного співробітництва Поліського національного 
університету. У 2021 році закордонне стажування викладачі ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» пройшли у 
закладі освіти Республіки Польща: Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (м. Краків): М.М. 
Світельський, С.І. Матковська, Б.В. Матвійчук, В.Д. Соломатіна (https://is.gd/lg4Fev) . 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Для стимулювання і розвитку викладацької майстерності в Поліському національному університеті розроблено 
низку нормативних документів: Стратегія ЖНАЕУ (https://is.gd/NAtrdy), «Положення про преміювання працівників 
ЖНАЕУ»: (https://is.gd/vGNroP), «Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://is.gd/K9lKHO); 
Наказ від 27.02.2020 р. № 17 Про виплати премій науково-педагогічним працівникам (https://is.gd/IzLQvz). Для 
підвищення  викладацької майстерності НПП в університеті запроваджене проведення відкритих навчальних занять 
(лекцій, практичних, лабораторних) та взаємовідвідування навчальних занять, що фіксується у журналах кафедр. 
Для матеріального і морального заохочення в університеті створено систему заохочень: преміювання працівників 
здійснюється за підсумками роботи, за публікації статей у виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних 
Scopus або Web of Science, а також патентів на винахід та корисну модель (наказ № 368-к від 31.08.2017 р.); 
нагородження грамотами й подяками. За сумлінну працю, внесок у розвиток університету та професіоналізм були 
нагороджені: Іщук О.В – дипломом в номінації «Кращий викладач» (2017 р.), Світельський М.М. – дипломом 
«Куратор року – 2006» та дипломом у номінації «Еколог року – 2018».

Сторінка 15



7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук є випусковою кафедрою за ОПП «Водні біоресурси та 
аквакультура», яка має достатній рівень матеріально-технічного та навчально-наукового забезпечення. Підготовка 
фахівців за ОП «Водні біоресурси та аквакультура» здійснюється в аудиторіях: ауд. 611, 617, 618. Всі вони обладнані 
мультимедійними засобами. Наявність проектору Epson H268J та Ноутбука ACER Atheros AR5BXB63 дозволяє 
проводити презентації як викладачами, так і студентами. З метою поглиблення теоретичних і практичних знань, 
умінь і навиків здобувачів вищої освіти в університеті створене необхідне матеріально-технічне забезпечення та 
навчально-методичні ресурси: наукова бібліотека з загальним фондом – 493391 примірників та 187 найменувань 
періодичних видань; встановлена та функціонує комп'ютерна бібліотечна програма «Ірбіс-64», створено 
електронний каталог, який налічує близько 15 тис. записів. Бібліотека забезпечена електронними підручниками та 
навчальними посібниками, функціонує комп'ютерний читальний зал з виходом до мережі Internet (мережа Wi-Fi). З 
метою покращення надання освітніх послуг використовується платформа Moodle (для дистанційної форми 
навчання) та електрона форма розкладу занять (https://is.gd/SDIbiE). Відомості про організацію освітнього процесу 
та документи нормативно-правової бази розташовані на сайті Поліського національного університету у розділі 
«Публічна інформація» (https://is.gd/qZUDYR). 

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Водні 
біоресурси та аквакультура», в університеті створене освітнє середовище, яке максимально враховує їхні потреби та 
інтереси, сприяє виявленню їхніх лідерських якостей та розвитку всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Для 
підвищення культурного рівня, розвитку особистості здобувачів вищої освіти та їх соціальних навичок відділ 
соціально-гуманітарного розвитку університету організує роботу колективів художньої самодіяльності (народний 
аматорський духовий оркестр, ансамбль барабанщиць, гурток естрадного співу), в спортивному комплексі 
функціонує 12 секцій. Виявлення інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою налагодженої роботи 
кураторів. Університет гарантує здобувачам вільний  та безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх 
компонентів, розміщених на платформі Moodle (https://is.gd/C0GnTb) , науково-дослідних лабораторій, 
бібліотечного фонду, бази даних Scopus та Web of Science та баз практик. Електронні ресурси доступні за 
посиланням (https://is.gd/C0GnTb). Для забезпечення якісного освітнього процесу здобувачі за заявленою ОПП, 
беруть участь в студентському самоврядуванні, у засіданнях вчених рад факультету та університету, у науково-
дослідній роботі, в обговоренні перспектив розвитку ОП. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітнє середовище, створене в університеті для здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я), є 
безпечним для життя та здоров’я. Для НПП і здобувачів вищої освіти ОПП регулярно проводиться інструктаж з 
техніки безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм, пропагування здорового способу життя (спартакіади з 
футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахів, волейболу, пауерліфтингу), кураторами проводяться виховні заходи. 
Значну увагу в університеті приділено організації побуту студентів: працюють їдальні та буфети. Студенти, що 
прибувають на навчання з інших міст, забезпечуються гуртожитком. На території ЗВО налагоджена система 
охорони. Корпуси та гуртожитки знаходяться в належному санітарному стані, мають централізоване опалення та 
водопостачання, природне і штучне освітлення, систему протипожежної безпеки. У ЗВО створена загальна 
доброзичлива атмосфера. Соціально-психологічний супровід регулюється такими документами: «Положення про 
соціально-психологічну службу ЖНАЕУ», «Законодавство про конфлікт інтересів», «Комплексний план 
організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ», «Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та 
сексуальним домаганням», «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю», зміст яких розкрито на сайті 
університету у розділі «Публічна інформація». Уся інформація щодо соціального і гуманітарного розвитку студентів 
є на сайті університету (https://is.gd/96id1k).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Для забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною інформацією (інформація щодо переліку і змісту освітніх 
компонент відповідної ОПП, розкладу навчальних занять та роботи спортивних секцій, художніх і творчих 
колективів) в Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) створено комплексну і розгалужену 
інформаційну систему. Інформація щодо організації освітнього процесу, організаційних та консультативних питань 
та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти за ОП «Водні біоресурси та аквакультура» регламентується 
«Положенням про організацію освітнього процесу», введеному дію наказом ректора від 26.11.2020 року 
(https://is.gd/3V1KDG) .
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Потрібну інформацію здобувачі можуть знайти за посиланнями: (https://is.gd/SDIbiE) , 
(https://is.gd/bd0Ery), (https://is.gd/YDIW8c) . Для здобувачів усіх форм навчання розміщено графіки освітнього 
процесу (https://is.gd/aY65Fu) . Успішно діє система дистанційного навчання з використанням платформи Moodle 
ЖНАЕУ (https://is.gd/C0GnTb) . 
Спілкування НПП зі студентами відбувається із використанням сучасних месенджерів додатка Viber, у якому 
створені групи студентів, WhatsApp, Telegram, корпоративної сторінки кафедри у Facebook; електронної пошти. Для 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у ЗВО створено Первинну профспілкову організацію студентів 
(інформація оприлюднена на сайті (https://is.gd/9GLoOi) . Пільгова категорія студентів денної форми навчання 
(діти-сироти, діти УБД, діти з інвалідністю) за подання деканатом отримують соціальну стипендію, безкоштовно 
проживають у гуртожитках університету.
Кожна академічна група має куратора зі складу НПП кафедри, які проводять виховну роботу серед студентів, 
формують актив групи та забезпечують його ефективну роботу, володіють інформацією стосовно умов проживання 
студентів у гуртожитках, надають консультативну та інформаційну підтримку, здійснюють контроль щодо 
успішності студентів, проводять зустрічі з ними для вирішення поточних і перспективних питань. Здобувачі ОП 
мають можливість навчатися за індивідуальним планом, дуальною освітою, достроково складати сесію при від’їзді 
на практику за кордон або у зв’язку зі станом здоров’я. Організація, соціальна підтримка та якість виконання 
учбових планів і програм, організаційна і консультативна та соціальна підтримка здобувачів ОП контролюється 
ректором, навчально-науковим центром організації освітнього процесу, деканатами, випусковими кафедрами, 
методичними комісіями. За результатами опитувань (анкетувань) здобувачів ОП «Водні біоресурси та 
аквакультура», рівень задоволеності цією підтримкою – 91,3 (https://is.gd/sI90RT) .

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

На забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами в ЗВО розроблено «Порядком супроводу 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» 
(https://is.gd/VZxSNK) . З метою створення умов доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами у 
навчальному корпусі № 4 функціонує три ліфти, окремий вхід, обладнаний пандусом, обладнані аудиторії, 
спеціальні навчальні столи тощо. Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу», особи з 
особливими освітніми потребами мають право на навчання за індивідуальним графіком, у разі погіршення стану 
здоров’я – на академічну відпустку. Інформація щодо умов навчання за індивідуальним графіком розміщена на 
сайті університету (публічна інформація) (https://is.gd/qZUDYR) . Додаткову і детальну інформацію здобувачі 
можуть отримати у фахівців деканату.
Особи з особливими освітніми потребами можуть отримати освітні послуги у формі дистанційного навчання, що 
регламентується «Положенням про дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному 
університеті» (https://is.gd/v6Dytq) . 

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Для запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій у Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) 
розроблено та введено в дію такі документи: «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, 
пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в 
ЖНАЕУ» (https://is.gd/aBC2t7); «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» 
(https://is.gd/w3HMzz); «Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним 
домаганням у ЖНАЕУ». Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій прописані відповідно до 
положень Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Закону України «Про звернення громадян» і висвітлені на офіційному сайті університету (https://is.gd/qZUDYR) .
У разі виникнення в університеті подібних ситуацій повідомити про них можна наступним чином: безпосередньо 
звернутися до куратора групи, завідувача кафедри, декана факультету чи ректора (усно або письмово); покласти 
написану скаргу в «Скриньку довіри» (центральний корпус ЗВО, приміщення факультетів); а за наявності серйозної 
небезпеки зателефонувати до органів охорони правопорядку.
Захист кваліфікаційних робіт проводиться відповідно до «Положення про порядок створення та організації роботи 
екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://is.gd/93hRE6); оскарження результатів підсумкового контролю (якщо 
такі виникають) здійснюються відповідно до «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань 
студентів» (проект, розроблено в 2020 р., (https://is.gd/R5ZOqC) ; принципи формування рейтингу успішності 
визначені у «Порядку формування рейтингу успішності студентів в ЖНАЕУ для призначення академічних 
стипендій» (https://is.gd/GroNTE)  .  
Для попередження конфліктних ситуацій серед здобувачів вищої освіти ОПП кураторами, завідувачами кафедр, 
деканом, представниками органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації 
проводяться бесіди, метою яких є запобігання зазначених конфліктних ситуацій. Основними принципами 
діяльності університету є: відкритість, демократичність, толерантність, колегіальність, недискримінація, прозорість 
при прийнятті рішень стосовно дій здобувачів вищої освіти та НПП університету.
Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» конфліктних 
ситуацій не виникало. 

Сторінка 17



8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Водні біоресурси та 
аквакультура» здійснюються згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої 
програми в ЖНАЕУ» (https://is.gd/wmDbC8),  «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти у ЖНАЕУ» (https://is.gd/iLULsu)  та «Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти» 
(https://is.gd/PblIM1). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

В Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) процедури розробки, затвердження та моніторингу 
освітніх програм здійснюється відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 
Житомирському національному агроекологічному університеті»
(https://is.gd/iLULsu).  
Перегляд ОП здійснюється з метою її оновлення або модернізації. Для оновлення ОП підставами можуть бути: 
ініціатива та пропозиції гаранта освітньої програми та академічної спільноти, що її реалізують; результати 
внутрішнього оцінювання якості освітнього процесу; результати опитування здобувачів вищої освіти за відповідною 
ОП; кадрові зміни; зміни ринку освітніх послуг або ринку праці; зауваження роботодавців та стейкхолдерів.
Перегляд ОП відбувається на розширеному засіданні кафедри з обов’язковим залученням академічної спільноти, 
здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів. Проєкти освітніх програм зі змінами оприлюднюються на офіційному 
сайті ЗВО для широкого обговорення, що дає змогу для доопрацювання і модернізації ОП з врахуванням отриманих 
пропозицій, зауважень та рекомендацій. 
У зв’язку з затвердженням та введенням в дію у 2021 році Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) 
рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю – 
207 Водні біоресурси та аквакультура були внесені зміни до ОП «Водні біоресурси та аквакультура». Вони 
стосувалися програмних результатів навчання. Також були внесені зміни до вибіркового блоку навчальних 
дисциплін, що дало змогу розширити можливості реалізації права студентів на вільний вибір освітніх компонент 
ОП. За результатами останніх переглядів в ОП були внесені наступні освітні компоненти: ВК1.Рибогосподарське 
законодавство, ВК5.Сучасні проблеми іхтіопатології.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Для врахування пропозицій і побажань здобувачів вищої освіти проводиться їх опитування або анкетування. 
Результати опитування розглядаються на розширених засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук із залученням представників органів студентського самоврядування. За результатами 
анкетування здобувачів на даній ОП встановлено, що більшість респондентів задоволені навчанням і вважають, що 
її зміст у майбутньому дозволить їм стати фахівцями природничої галузі. Позиція здобувачів вищої освіти, їх 
побажання та зауваження беруться до уваги під час перегляду освітньої програми. До уваги були прийняті 
пропозиції головних стейкхолдерів, зокрема, здобувачів вищої освіти щодо введення до ОП дисципліни 
«Фермерське рибництво».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Згідно «Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ: (https://is.gd/gzcex1) у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП брати участь здобувачі, їх представниками є на рівні ОП та університету члени органів 
студентського самоврядування. Свої пропозиції вони вносять під час розширених засідань кафедри, ради 
факультету, на яких розглядаються питання щодо освітнього процесу та перегляду освітньої програми «Водні 
біоресурси та аквакультура». Основні пропозиції здобувачів вищої освіти стосуються умов проходження виробничої 
практики, розширення академічної та міжнародної мобільності. Зауваження та пропозиції представників 
студентського самоврядування беруться до уваги при ухваленні рішень щодо змін у ОПП, зокрема щодо збільшення 
годин викладання ОК1. Фахова іноземна мова (рівень В2).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення 
якості освіти як рівноправні партнери. Проєктною групою ОПП були ініційовані зустрічі з фахівцями Управління 
Державного агентства рибного господарства у Житомирській області, ГО «Атошник», ТОВ «Українська креветка», 
ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Бюджетна установа «Методично - технологічний центр з аквакультури». За 
результатами таких зустрічей та обговорень роботодавці надали рецензії-відгуки на ОП, також були укладені угоди 
на проходження практик та виконання на базі роботодавців наукових робіт і проєктів. Університет в цьому плані має 
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тісні зв’язки та договори з: Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації, Державною екологічною інспекцією Поліського округу – Договір про співпрацю (стратегічне 
партнерство) №  13-02, від 01 02. 2018 р. терміном на п’ять років, Договір про співробітництво (стратегічне 
партнерство) № 04-34 від 26.02. 2018 р., ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Договір про співробітництво (стратегічне 
партнерство) № 40-34 від 28.08.2021 р., Договір про проведення практики студентів ЖНАЕУ № 30-41 від 
28.008.2021 р. терміном на 5 років, Договір про міжкафедральне співробітництво та організацію взаємовідносин з 
кафедрою іхтіології та зоології Білоцерківського національного аграрного університету від 27.05. 2021 р. терміном 
на 5 років.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Освітньо-професійна програма «Водні біоресурси та аквакультура» була започаткована у 2020 році, тому 
випускники програми на даний час відсутні. Тобто, на даному етапі практика збирання та врахування інформації 
щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП поки що відсутня. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Поліському національному університеті (раніше - ЖНАЕУ) 
регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу» (https://is.gd/3V1KDG) та «Положенням про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://is.gd/iLULsu). 
В результаті здійснення процедури внутрішнього забезпечення якості даної освітньої програми, проведене 
відповідними структурами ЗВО, у зв’язку із затвердженням та введенням в дію у 2021 році Стандарту вищої освіти 
України другого (магістерського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та 
продовольство, за спеціальністю – 207 Водні біоресурси та аквакультура, які були обговорені на засіданні випускової 
кафедри водних біоресурсів, аквакультури та природничих наук і вченої ради факультету лісового господарства та 
екології, були внесені зміни та доповнення в перелік основних та вибіркових компонентів ОП: ОК.3 Інформаційні 
технології в рибництві, ОК.5 Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів, ОК.6 Біопродуктивність водних екосистем, 
ОК.8 Економіка рибогосподарської галузі, ОК.9 Виробничий менеджмент в рибництві, ВК1.Рибогосподарське 
законодавство, ВК5.Сучасні проблеми іхтіопатології. Інших суттєвих недоліків під час реалізації ОП не було 
виявлено. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Підготовка студентів з ОП «Водні біоресурси та аквакультура» в Поліському національному університеті ведеться з 
2020 року. Її акредитація проводиться вперше.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Згідно з «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ», до внутрішнього 
забезпечення якості освіти залучаються всі учасники освітнього процесу. Насамперед, це здобувачі вищої освіти, які 
мають право ініціювати моніторинг питань, пов’язаних з їх інформаційним супроводом, академічною та соціальною 
підтримкою. Якість освіти безпосередньо забезпечують гарант програми, завідувач випускової кафедри; викладачі 
навчальних дисциплін ОП. 
З метою визначення рівня задоволення студентами навчально-методичним, матеріальним та інформаційним 
забезпеченням на ОПП періодично проводяться анкетування та різноманітні опитування, за якими визначаються 
кращі викладачі та фахівці факультету. На сайті університету оприлюднюються рейтинги студентів для призначення 
їм академічної стипендії (https://is.gd/mmOioU) . 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

За дотримання внутрішнього забезпечення якості освіти в Поліському національному університеті відповідають: на 
вищому рівні – ректор, вчена рада Поліського національного університету, які здійснюють розроблення стратегії 
забезпечення якості освіти, затвердження нормативних документів, звітів і ОП. На рівні структурних підрозділів – 
навчально-науковий центр організації освітнього процесу; відділ аспірантури та докторантури, а також відділ 
міжнародних зв’язків. На рівні факультетів – декан, дорадчі органи факультету (вчена рада, науково-методична 
рада, студентська рада) – здійснюють впровадження та супровід ОП, забезпечують навчальний процес, підтримку 
здобувачів. На рівні кафедр – завідувач кафедри, гарант ОП, робоча група, група забезпечення ОП, наукові та 
педагогічні працівники, що задіяні у реалізації ОП, здобувачі, що навчаються за ОП – розроблення, удосконалення, 
реалізація ОП, інформаційна, організаційна, методична підтримка здобувачів. Роботодавці та стейкхолдери можуть 
бути залучені до забезпечення якості освіти на усіх рівнях, але найчастіше взаємодіють на рівні кафедр та 
факультетів. 
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9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов'язки учасників освітнього процесу регулюються такими документами:
Статут Поліського національного університету; 
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ; 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ; 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ; 
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ; 
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ; 
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ; 
Положення про силабус ;
Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ;
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ;
Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ;
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ;
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням у ЖНАЕУ;
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів;
Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти.
Інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі та оприлюднена на офіційному 
сайті університету у розділі Публічна інформація (https://is.gd/qZUDYR) .

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки – (https://is.gd/qZUDYR) . 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

ОПП «Водні біоресурси та аквакультура» другого (магістерського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
https://cutt.ly/NEjgOQx ; сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук: https://cutt.ly/AEjgq4p .

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП «Водні біоресурси та аквакультура» є:
- цілі та програмні результати навчання відповідають Стандарту вищої освіти України другого (магістерського) рівня 
освіти, ступеня вищої освіти – магістр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальністю – 207 
Водні біоресурси та аквакультура; 
- практична спрямованість ОП та спрямованість на студентоцентричне навчання з широким використанням 
сучасних освітніх методів навчання, застосування здобувачами вищої освіти різних технологій навчання при 
використанні дистанційної форми;
- освітній процес здійснюють кваліфіковані викладачі, з них 3 – доктори наук, інші викладачі –кандидати наук, які 
за останні п’ять років, що забезпечують викладання дисциплін на ОП, оприлюднили результати досліджень у 
виданнях наукометричних баз Scopus та Web of Science, фахових виданнях України. Протягом останніх 5 років 
викладачами ОП видано 28 навчальних посібники та 3 монографії;
- здобувачі вищої освіти за ОП залучаються до науково-дослідної роботи, результати їхніх досліджень 
оприлюднюються у матеріалах факультетських та університетських конференцій; 
- перевірка дотримання академічної доброчесності здійснюється для всіх авторських текстів і сприяє підтримці 
наукового росту здобувачів вищої освіти та викладачів ОП. За допомогою програми Unicheck здійснюється перевірка 
наукових статей, навчальних посібників, монографій, при цьому, унікальність поданих текстів становить понад 80%;
- поєднання теоретичної та практичної підготовки (практики в установах, організаціях, на підприємствах становлять 
6 кредитів);
- тісний і глибокий зв’язок з усіма зацікавленими учасниками освітнього процесу: адміністрації університету, НПП, 
здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів, врахування побажань, пропозицій, інтересів та зауважень усіх. 
Слабкі сторони, наявні в ОП:
- доцільно активізувати залучення до викладання на ОП професіоналів-практиків, потенційних роботодавців і 
стейкхолдерів у галузі водних біоресурсів та аквакультури з досвідом міжнародної фахової діяльності; 
- початковий етап запровадження дуальної освіти за магістерським рівнем;
- недостатній рівень використання програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу у сфері 
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міжнародної академічної мобільності; 
- варто посилити налагодження тісного і постійного спілкування з провідними фахівцями країни та світу. 
Організація взаємодії фахівців з різним науковим та практичним досвідом вплине на рівень їх залучення до 
сучасних проблем галузі та академічну мобільність здобувачів. Укладання угод між університетом та галузевими 
підприємствами відбувається дуже повільно. Максимальна взаємодія з фахівцями структур галузі водних біоресурсів 
та аквакультури дозволить здобувачам краще опановувати та відпрацьовувати методики, які використовують в 
сучасних лабораторіях та підприємствах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Для подальшого розвитку ОП «Водні біоресурси та аквакультура» необхідно здійснити наступне:
- поглиблення та удосконалення знань зі спеціальності проводити за рахунок регулярних тренінгів, вебінарів, 
круглих столів, сприяти активному спілкуванню здобувачів вищої освіти з фахівцями, які маю міжнародний рівень 
професійної діяльності;
- подальше удосконалення ОП згідно вимог та запитів роботодавців та потреб ринку праці з урахуванням набутого 
досвіду шляхом внесення змін у навчальний план, зміст навчальних дисциплін та практичної підготовки;
- розширення можливостей використання методів самонавчання, технологій дистанційного навчання при 
здійсненні всіх видів освітньої роботи зі здобувачами вищої освіти;
- широко використовувати можливості дуальної освіти;
- підсилення матеріально-технічної бази, яка використовується для реалізації ОП;
- розширення співпраці з потенційними роботодавцями та виконання на їх базі наукових робіт і проєктів; 
- залучення здобувачів вищої освіти за даною ОП під час проходження практик у виробничий процес;
- популяризація ОП серед потенційних абітурієнтів;
- налагодження співпраці з університетами та науковими установами задля покращення академічної мобільності 
здобувачів (буде організоване в рамках існуючих договорів із Інститутом Біології та Наук про Землю Поморської 
академії – Польща);
- неухильне дотримання політики академічної доброчесності в освітньому процесі та наукових дослідженнях серед 
здобувачів та її неухильне посилення.
Для виконання перспектив у розвитку ОП викладачі кафедри та університету в цілому повинні здійснити такі 
заходи:
- налагодження комунікацій з випускниками ОП «Водні біоресурси та аквакультура» інших ЗВО;
- продовження НПП кафедри роботи над темами НДР: «Водні та наземні екосистеми і збереження їх 
біорізноманіття» (№ДР 0118U004998, 2018-2023 рр.), «Розробка сучасної системи озеленення урбокомплексів 
Правобережного Полісся» (№ ДР 0117U006397, 2017-2022 р.); впроваджувати результати виконання НДР для 
удосконалення наповнення тем занять ОК ОП;
- формування наукових публікацій високого фахового рівня НПП кафедри, використання опублікованих матеріалів 
в змісті ОК ОП;
- активна участь НПП кафедри в міжнародних програмах, проєктах, науково-освітніх конкурсах, заключення 
госпдоговірних тематик викладачами кафедри;
- проводити системний моніторинг кон’юнктури регіонального ринку праці для врахування запитів роботодавців з 
метою встановлення відповідності між професійними якостями та компетентностями здобувачів вищої освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК2.Методологія 
та організація 

наукових 
досліджень.pdf

wTk+GUOb1owHmiT
/bLvfVvkRAW0kvrh

Q0j0dlL+augM=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності), 
лабораторія аквакультури

 Інформаційні 
технології в рибництві

навчальна 
дисципліна

ОК3.РП_Інформаці
йні технології в 
рибництві.pdf

MeII/U3hxDYznZde
qbjD/c0/oHgjhn2G/

csito0KVbc=

обладнання лабораторії кафедри 
комп’ютерних технологій та 
моделювання систем

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

навчальна 
дисципліна

ОК1.Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2).pdf

vX0ginpMzNhI+nC
M1sy7qSooEfFeu8Lw

dVvDeQ1Nh6A=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності), 
акустична система 

Моделювання 
технологічних 
процесів в 
аквакультурі

навчальна 
дисципліна

ОК4.Моделювання 
технологічних 

процесів в 
аквакультурі.pdf

1Wh0bQqG8kcboEZ
WooiFab4zQeTFB3t

DyZuKiQScVeg=

обладнання лабораторії кафедри 
комп’ютерних технологій та 
моделювання систем 

Екологічна фізіологія 
і біохімія гідробіонтів

навчальна 
дисципліна

ОК5.Екологічна 
фізіологія і біохімія 

гідробіонтів.pdf

xtQTZ+IUoKQnL6TJ
DdkCKe5rRNdqlRXI

0yvnNS7hAXo=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності),  
обладнання лабораторії  
аквакультури

Біопродуктивність 
водних екосистем

навчальна 
дисципліна

ОК6.Біопродуктивн
ість водних 

екосистем.pdf

ukNEiqwxBSE8XW
W2Q/7WFeOJVcdk5
2NU6M99XCjsCPM=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності),  
обладнання лабораторії  
аквакультури

Інтенсивні технології 
в рибництві

навчальна 
дисципліна

ОК7.Інтенсивні 
технології в 

рибництві.pdf

AzpCYjK3hggWniIL7
JJwTOoZ7/2sH5ze7

M9T/dZPV7A=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності),  
обладнання лабораторії  
аквакультури

Інтенсивні технології 
в рибництві

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації до 

написання курсової 
роботи.pdf

nQmiCnZIP9tKFv98
p8tyAtMo7fw2tM0D

Lw63szmpmTA=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності),  
обладнання лабораторії  
аквакультури

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

навчальна 
дисципліна

ОК8.Економіка 
рибогосподарської 

галузі.pdf

dP8poYBFZrYE0fgm
dzjE8yawn8Z8auCp

V5kA+VgGqZM=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності)

Виробничий 
менеджмент в 
рибництві

навчальна 
дисципліна

ОК9.Виробничий 
менеджмент в 
рибництві.pdf

Jb452iR2KaPFKoiju
NcEcgT6zj8ycK/r/6

XPpW8zhjE=

мультимедійний проектор, 
ноутбук (в наявності)

Атестаційний іспит підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 
атестаційного 

іспиту.pdf

5gwaI44H0pkUpuDy
zOmt2nwNcrxJQjbT

C/x8/dhTE0o=

не потребує

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації до 
кваліфікаційної 

роботи.pdf

H09/cJgJe5QO7uGT
QJvksIj4tAzJ8blyeeG

CQC8CHTc=

не потребує

Виробнича практика практика Методичні 
рекомендації до 

виробничої 
практики.pdf

bKJvVJEiKXjDU6W
OIHdGc5FihmE6/hA

MFif3ONtdw0A=

не потребує

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
 

ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

83718 Пінкіна 
Тетяна 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039649, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027021, 
виданий 

20.01.2011

28 Методологія та 
організація 
наукових 
досліджень

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 
спеціальність 7.070 
402 - «Біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія», 
«Вчитель біології та 
хімії середньої 
школи», 1983 р.

Кандидат біологічних 
наук, спеціальність 
03.00.17 – 
гідробіологія. Тема 
дисертації: «Вплив 
іонів важких металів 
водного середовища 
на ріст, розмноження і 
розвиток ставковика 
озерного, (Mollusca, 
Pulmonata)». Диплом 
кандидата наук  ДК 
№039649, 2007 р.

Атестат доцента 12ДЦ 
№027021, 2011 р.

Підвищення 
кваліфікації:  
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, ННІ 
неперервної освіти і 
туризму, 
тема: «Навчальна 
дисципліна «Тестова 
методика контролю 
якості освіти на 
прикладі дисципліни 
«Зоологія»», 
свідоцтво підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/01133820, 
видане 28.02.2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
П.38.1. 1. Пінкіна Т.В. 
Оцінка 
токсикорезистентності 
ставковика озерного  
(Mollusca: Gastropoda) 
до впливу йонів 
мангану (ІІ) у водному 
середовищі / 
Т.В.Пінкіна, А.А. 
Пінкін // Ukrainian 
Journal of 
Ecology.¬2018.¬№ 8 
(1).¬P. 719-729. (Web 
of Sciense).
2. T. Pinkina, A. 
Zymaroieva, S. 



Matkovska, M. 
Svitelskyi, O. Ishchuk, 
M. Fediuchka. Trophic 
characteristics of 
Lymnaea stagnalis 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) in toxic 
environment // 
Ekologia (Bratislava) – 
2019. – Vol. 38, No. 3. 
– P. 292–300. 
(Scopus).
3. Zymaroieva A., 
Zhukov O., Fedonyuk 
T., Pinkina T. (2020). 
The spatio-temporal 
trend of rapeseed yields 
in Ukraine as a marker 
of agro-economic 
factors influence. 
Agronomy Research, 
18(S2), 1584–1596. 
(Scopus).
4.Zymaroieva A., 
Zhukov O., Fedonyuk 
T., Pinkina T. The 
spatio-temporal trend 
of rapeseed yields in 
Ukraine as a marker of 
agro-economic factors 
influence. Agronomy 
Research. 2020. 18(S2), 
1584–1596. 
https://doi.org/10.1515
9/ar.20.119  Scopus 
5. Zymaroieva, A., 
Zhukov, O., Fedoniuk, 
T., Pinkina, T., & 
Vlasiuk, V. (2021). 
Edaphoclimatic factors 
determining sunflower 
yields spatiotemporal 
dynamics in northern 
Ukraine. OCL, 28, 26. 
https://doi.org/10.1051
/ocl/2021013 Scopus, 
Web of Science Core 
Collection
6.Zymaroieva, A., 
Zhukov, O., Fedoniuk, 
T., Pinkina, T. & 
Hurelia, V. (2021). The 
Relationship Between 
Landscape Diversity 
and Crops Productivity: 
Landscape Scale Study. 
Journal of Landscape 
Ecology, 14(1), 39-58. 
https://doi.org/10.2478
/jlecol-2021-0003 
Scopus, Web of Science 
Core Collection
7. Климчик О.М., 
Пінкіна Т.В., Пінкін 
А.А. Впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
ресурсами за 
басейновим 
принципом / // 
Scientific Journal 
«ScienceRise», №4 
(45).¬ 2018. ¬С.36-40. 
(IndexCopernicus, 
РИНЦ, CrossRef, 
WorldCat, DOAJ, BASE 
ResearchBib, DRJI, 
CiteFactor, OAJI, 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, Scientific 
Indexing Services, 



Sherpa/Romeo, 
Advanced Science 
Index, General Impact 
Factor (GIF).
8. Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І. Еколого-
фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / // 
Вісник національного 
університету водного 
господарства та 
природо-
користування. – Рівне, 
2018. – №2 (82). – С. 
16-32.
9. Соломатіна В.Д., 
Пінкіна Т.В., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В. Вплив 
температури 
підрощування молоді 
різних видів риб на 
тканинний вміст 
фосфорорганічних 
макроергічних сполук 
/ // Водні біоресурси 
та аквакультура. – 
Херсон, 2018. – №2. – 
С. 57-66.
10. Соломатіна В.Д., 
Пінкіна Т.В., 
Світельський М.М., 
Федючка М.І. Зміни 
фосфорно-кальцієвого 
обміну у риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / // 
Водні біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С. 48-67.
11. Пінкіна Т.В., 
Пінкін А.А. Оцінка 
впливу іонів важких 
металів на харчову 
поведінку молюсків. 
Біологія та екологія. 
Полтава. 2019. Т.5 
(№2) С. 83–91. 
12. Зимароєва А. А., 
Пінкіна Т. В., Іванюк 
Т. М., Тишковський В. 
В. Оцінка залежності 
між параметрами 
врожайності 
кукурудзи та 
показниками 
ландшафтного 
різноманіття. Наукові 
горизонти. 2020. 
1(86). С. 29–38. 
13. Зимароєва А. А., 
Федонюк Т. П., 
Пінкіна Т. В., Пінкін 
А. А. Агроекологічні 
детермінанти 
варіювання 
врожайності ріпаку. 
Agrology. 2020. 3(1). C. 
12‒18. doi: 
10.32819/020002 



Index Copernicus
П.38.3. 1. 
Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
2. Ботаніка з основами 
екології. Навчальний 
посібник. / [М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук,, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна, С. І. 
Матковська, А. А. 
Романюк] За 
загальною редакцією 
М.М. Світельського. – 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2019. – 376 с.– 23,5 
ум.др.ар., з них 
власних 3,9 ум.др.ар.
П.38.4. 1. 
Гідробіологія 
(Методичні 
рекомендації до 
виконання та 
оформлення курсової 
роботи)/ Т.В. Пінкіна, 
М.М. Світельський, 
О.В. Іщук, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка, //Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 42 с. 
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4. Пінкіна Т. В., 
Пінкін А. А., Федючка 
М. І. Біотехнологія 
розведення живих 
кормів (Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять)  
//  Житомир, вид-во 



ПНУ – 2020. –  49 с. 
5. Пінкіна Т. В., Пінкін 
А.А., Соломатіна В.Д. 
Технологія переробки 
риби (Конспект 
лекцій)  //  Житомир, 
вид-во ПНУ – 2020. –  
82 с.
П.38.7. 1.Офіційний 
опонент дисертації 
Ганжі Христини 
Дмитрівни на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
біологічних наук 
«Роль гідробіонтів у 
трансформації 
фізико-хімічних форм 
радіонуклідів у водних 
екосистемах» 03.00.17 
– гідробіологія. 
Національна академія 
наук України, Інститут 
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кальцієвого обміну у 
риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С.:48-67.
7. Внутрішньо-
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища  / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчук Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. – №1 
(89). – С. 224.  (0,22 
ум. да., власних – 
0,06).
8. Видатний морський 
геолог – В.О. 
Ємельянов (до 70-ої 
річниці з дня 
народження). / 
Половка С.Г., Половка 
О.А., Федючка М.І., 
Іщук О. В., Довбиш С. 
М. // Збірник 
наукових праць ІГН 
НАН України. – 2020, 
Том 13. С. 122 -128. 
http://archive-
transactions.igs-
nas.org.ua/article/view
/212545
8. Екологічний 
моніторинг 
органолептичних і 
кисневих показників у 
поверхневих водах 
Житомирського 
району в період 
сніготанення. ТМ 
Коткова, ІФ Карась, 
АО Піціль, МІ 
Федючка. Науковий 
вісник НЛТУ України 
30 (1), 79-82
П.38.3. 1. 
Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
2. Ботаніка з основами 
екології: навчальний 
посібник / [М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка, 
С.І. Матковська, Т.В. 
Пінкіна, А.А. 
Романюк] За 
загальною редакцією 
М. М. Світельського. – 
Херсон: вид-во ОЛДІ 



ПЛЮС, 2019. – 540 с.
П.38.4. 1. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4. Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 20 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 



освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 11 с.   6.  
Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
7.  Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
8. Методичні 
рекомендації до 
виконання та 
оформлення курсової 
роботи з навчальної 
дисципліни «Оцінка 
впливу на довкілля 
об'єктів 
надрокористування» 
для студентів 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
ОС «Бакалавр» /Укл. 
М.І. Федючка, М.М. 
Світельський, І.В. 
Шульга /Житомир, 
2021. – 28 с.
П.38.8. 
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 



01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).

24453 Кравчук 
Ірина 
Ігорівна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
доктора наук 
ДД 004727, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента ДЦ 

010032, 
виданий 

17.02.2005

19 Виробничий 
менеджмент в 
рибництві

Державна 
агроекологічна 
академія України (м. 
Житомир), 1996 р., 
спеціальність 
«Аграрний 
менеджмент», 
кваліфікація 
«Економіст – 
організатор 
сільськогосподарськог
о виробництва», 
диплом ЛЕ ВЕ № 
010844 від 19.10.1995 
р.
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка (м. 
Житомир), 
спеціальність 014 
«Середня освіта», 
професійна 
кваліфікація – 
Магістр середньої 
освіти (Мова і 
література 
(англійська)), вчитель 
англійської мови та 
зарубіжної літератури, 
диплом М19 № 
089085 від 1 липня 
2019 р.

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 
«Підприємництво, 
менеджмент та 
маркетинг», тема 
дисертації «Мотивація 
в менеджменті 
підприємств АПК (на 
прикладі харчових 
підприємств 
Житомирської 
області)», диплом ДК 
№014243 від 10 квітня 
2002 р.

Доктор економічних 
наук, спеціальність 
08.00.03 – 
«Економіка та 
управління 
національним 
господарством», тема 
дисертації 
«Управління 
економічним 
розвитком сільського 
соціуму: теорія і 
методологія», диплом 
ДД № 004727 від 29 
вересня 2015 р.

Доцент кафедри 
менеджменту 
організацій, атестат 
ДЦ №010032 від 17 
лютого 2005 р.
 Підвищення 
кваліфікації: 
1. Гнесінська вища 
школа «Міленіум» 
(республіка Польща) 
Сертифікат про 
участь. Stan obecny i 
perspektywy rozwoju 



edukacji z zarządzania, 
administracji i biznesu 
w państwach ue i na 
Ukrainie w okresie od 
09 listopada po 21 
grudnia 2020 r. w 
gnieźnieńskiej szkole 
wyższej milenium, 
polska z specjalności 
„nauki ekonomiczne” w 
objętości 6 punktów 
ects (180 godzin)  
(Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
освіти з менеджменту, 
адміністрування та 
бізнесу в країнах ЄС та 
в Україні, у період 09 
листопада по 12 
грудня 2020 р. 
2. 
Сільськогосподарськи
й університет імені 
Гуго Коллонтая, 
(республіка Польща). 
Інновації у вищій 
аграрній освіті і 
стійкий розвиток в 
аграрному секторі у 
Польщі і в Україні» у 
період 12.10.2020 р. до 
30.03.2021 р. (180 год. 
/6 кредитів ECTS). 
Сертифікат № KR-
300321/018.
Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection:

1. Kravchuk I. I., 
Kravchuk I. A., 
Haponenko H. І. et al. 
The information means 
to promotion green 
tourism. Financial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. 2019. Vol 4, 
No 31. P. 497–505. 
(Web of science).

2. Levkina R. V., 
Kravchuk I. I., Sakhno 
I. V. et al. The 
economic-mathematical 
model of risk analysis 
in agriculture In 
conditions of 
uncertainty /. Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice, 2019. Vol 3, 
No 30. P. 248–255. 
(Web of science).

3. Кравчук І. І. 
Формування системи 



екологічного 
менеджменту 
лісогосподарських 
підприємств. Агросвіт. 
2020. № 22. С. 32-40.
4. Кравчук І. І., 
Кравчук Н. І., Ракович 
О. І. Інституційна 
підтримка 
інфраструктурного 
забезпечення 
підприємницького 
потенціалу на 
сільських територіях. 
Інфраструктура 
ринку. 2021. 
Електронний науково-
практичний журнал. 
Випуск 51. С. 159-167. 
URL: 
http://www.market-
infr.od.ua/uk/archive.
5. Кравчук І. І., 
Кравчук І. А. 
Концептуальні 
підходи до 
формування доданої 
вартості в аграрному 
секторі економіки. 
Ефективна економіка. 
Електронне наукове 
фахове видання. 2018. 
№ 8. URL : 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=6479.
6. Кравчук І. І. 
Теоретико-
методологічні засади 
дослідження 
аграрного соціуму. 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. 2017. № 
2. Т 1. С. 237–242.
2) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії 
(загальним обсягом не 
менше 5 авторських 
аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві 
(обсягом не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора):

Кравчук І. І. Теорія 
організації. 
Навчальний посібник 
Житомир : Видавець 
О. О. Євенок, 2021. 
202 с.

3) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи здобувачів 
вищої освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, 
конспектів 



лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:

1. Методичні 
рекомендації щодо 
вивчення дисципліни 
«Теорія організації» 
студентами денної 
форми навчання 
освітнього ступеня 
«Бакалавр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент». / Укл. 
І.І. Кравчук, 
Житомир: ПНУ, 2021. 
20 с.

2. Силабус дисципліни 
«Теорія організації» 
для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент». / Укл. 
Кравчук І. І., 
Житомир: ПНУ, 2021. 
8 с.

3. Робоча програма 
навчальної 
дисципліни «Теорія 
організації»  для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр», 
спеціальності 073 
«Менеджмент». / Укл. 
Кравчук І. І., 
Житомир: ПНУ, 2021. 
11 с.

6) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня:

Здійснювала 
підготовку здобувача 
наукового ступеня 
доктора філософії 
Раковича Олександра 
Івановича, тема 
дисертаційної роботи 
«Формування 
підприємницького 
потенціалу сільських 
територій» (наказ 
№1051-ст від 
17.08.2016 р.). 
Ракович О. І. отримав 
диплом доктора 
філософії (2021 р.). 

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 



вчених рад:

1. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ 14.083.002 
для присудження 
ступеня доктора 
філософії Фітісову 
Андрію 
Миколайовичу, галузь 
знань «Управління та 
адміністрування», 
спеціальність 
«Менеджмент» (наказ 
МОН України № 72 
від 20.01.2021 р.).
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 14.083.02  у 
Житомирському 
національному 
агроекологічному 
університеті 
(Поліському 
національному 
університеті) з 
присудження 
наукових ступенів 
кандидата та доктора 
економічних наук за 
спеціальностями: 
08.00.03 – економіка 
та управління 
національними 
господарством, 
08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) (2015-2021 
рр.).

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних 
базах:

Науковий керівник 
наукових тем:
1. «Розробити та 
обґрунтувати 
стратегічні напрями 
та пріоритети 
формування 
конкурентоспроможн
ого аграрного сектора 
Північно-Західного 
регіону України» 
(номер державної 
реєстрації 
0110U002406) (2015-
2020 рр.)
2. «Управління соціо-
економічним 



розвитком аграрної 
сфери» (номер 
державної реєстрації 
0112U000086, (2012-
2017 рр.).
3. Стратегічне 
управління розвитком 
соціально-
економічних систем в 
умовах 
євроатлантичної 
інтеграції України та 
глобалізації  
0121U107527 (2021-
2025 рр.).

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:

Кравчук І. І. 
Інтеграційні аспекти 
управління 
економічним 
розвитком сільського 
соціуму. Стратегія 
інноваційного 
розвитку економіки: 
бізнес,. наука, освіта : 
Праці VІII 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 16– 20 
травня 2017 р., Харків, 
2017. С. 160‒163.

1. Кравчук І. І. 
Кооперація та 
розвиток мереж 
агробізнесу. 
Кооперативні 
читання: 2017 рік : зб. 
матеріалів всеукр. 
наук-практ 
конференції 2 вересня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 277‒282.

2. Кравчук І. І. 
Інтелектуалізація 
публічного 
менеджменту 
сільських соціально-
економічних систем. 
Інтелектуальна 
економіка в умовах 
суспільних 
трансформацій : зб. 
матеріалів IV 
міжнародного 
науково-практичного 
форуму 25 жовтня 
2018 р. Житомир, 
ЖНАЕУ. С. 163�167.
3. Кравчук І. І. 
Територіальні 
детермінанти 
економічного 
розвитку сільського 
соціуму. Сталий 
розвиток сільських 
територій: монографія 



/ за ред. проф. Т. 
Зінчук, проф. Ю. 
Раманаускаса. 2019. 
Клайпеда: вид-во 
Клайпедського 
університету; Київ: 
«Центр учбової 
літератури». С. 308–
317.
4. Кравчук І. І., 
Ракович О. І., Кравчук 
І. А.  Інформаційно-
комунікативне   
забезпечення   
розвитку   
підприємництва   на   
сільських територіях. 
Science and Education 
a New Dimension 
Humanities and Social 
Science.2019. 
Vol.VII(35). Budapest. 
2019. P.25–29.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:

1. Член Ради з питань 
системного 
менеджменту і ділової 
досконалості 
організацій ГО 
«Українська асоціація 
досконалості та 
якості» (з 2019 р.).

2. Член кореспондент 
ГО «Інженерна 
академія України» (з 
2007 р.)

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(крім педагогічної, 
науково-педагогічної, 
наукової діяльності):

Завідувач кафедри 
менеджменту 
організацій і 
адміністрування ім. 
М.П. Поліщука 
Поліського 
національного 
університету (2015-
2021 рр.).

274858 Соломатіна 
Валентина 
Дмитрівна

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
доктора наук 
ДT 000265, 

виданий 
21.04.1989, 

Диплом 
кандидата наук 

MБЛ 010216, 
виданий 

09.06.1969, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
002431, 
виданий 

3 Екологічна 
фізіологія і 
біохімія 
гідробіонтів

Кваліфікація: 
Українська академія 
сільськогосподарських 
наук, м. Київ
спеціальність: 7.070 
402. – «Зоотехнія», 
кваліфікація: «Вчений 
зоотехнік»,  Диплом  
O № 334335, 1961 р 

Доктор біологічних 
наук, спеціальність 
03.00.18 - 
«Гідробіологія». Тема 
дисертації: 
«Фосфорно-
кальцієвий обмін у 
прісноводних риб при 



27.12.1978 їх акклімації до змін 
абіотичних факторів 
середовища». Диплом 
доктора  наук ДТ№ 
000265,1989р.

 Атестат старшого 
наукового 
співробітника за 
спеціальністю 
«Фізіологія людини і 
тварин», СН№ 
037153,1978 р.

Підвищення 
кваліфікації:
1.Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка. Тема: 
«Вдосконалення 
професійних 
компетентностей 
викладача 
спеціальних 
дисциплін » 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»: 
іхтіологія, біологічні 
основи рибного 
господарства»
Довідка про 
підвищення 
кваліфікації. Дата 
видачі: 26.12.2018 р.
2.Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w 
Krakówie, Instytut 
Miedzynarodowej 
Akademickiej i 
Naukowei,
Staz naukowy pod 
tytulem «Innowacje w 
wyzszym szkolnictwie 
rolniczym i 
zrownowazony rozwoj 
w sektorze agrarnym w 
Polsce i na Ukrainie», 
certyfikat stazu 
naukowego KR-
300321/046, 
30.03.2021 r. (180 год. 
/6 кредитів ECTS)

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
П.38.1. 1.Соломатіна 
В.Д. Еколого-
фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / В.Д. 
Соломатіна, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук. М.І. Федючка // 
Вісник національного 
університету водного 
господарства та 
природо-
користування. – Рівне, 
2018. – №2 (82). – С.: 



16-32.
2.Соломатіна В.Д. 
Вплив температури 
підрощування молоді 
різних видів риб на 
тканинний вміст 
фосфорорганічних 
макроергічних сполук 
/ В.Д. Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук// Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2018. – №2. – 
С.:57-66.
3.Соломатіна В.Д.  
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 
Т.В, ФедючкаМ.І., 
Соломатіна В.Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України: Львів. 
- № (1). – 2019. – 
С.:114-120.
4.Соломатіна В.Д. 
Зміни фосфорно-
кальцієвого обміну у 
риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С.:48-67.
5. Світельський М.М. 
Внутрішньо 
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища  / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчук Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. – №1 
(89). – С. 224.  (0,22 
ум. да., власних – 
0,06).
П.38.3. 1. 
Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
П.38.8. 1. 
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 



біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 
01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).
2.Член редколегії 
наукового журналу 
«Рибогосподарська 
наука України» 2011-
2018 рр.
П.38.7. 1. Офіційний 
опонент дисертації 
Грубінка Василя 
Васильовича на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних 
наук"Адаптивні 
реакції риб до дії 
аміаку водного 
середовища" Інститут 
гідробіології НАНУ. - 
Київ, 1995. Куранта 
Володимира 
Зіновійовича на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних наук" 
Роль білкового обміну 
в адаптації риб до дії 
іонів важких металів" 
Інститут гідробіології 
НАНУ Київ, 2003. 
Грициняка Ігоря 
Івановича на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук «Біологічні 
особливостіта 
фактори підвищення 
продуктивності 
коропів любінських 
внутрішньопорідних 
типів, їх помісей та 
гібридів» 06.02.02 – 
рибництво. 
Національна академія 
аграрних наук 
України, Інститут 
рибного господарства. 
– Київ, 2008 p.
2.Член 
спеціалізованої вченої 
ради Інституту 
гідробіології НАНУ за 
спеціальністю 
03.00.17 
"Гідробіологія" 
,03.00.10 "Іхтіологія"  
2000 - 2010 p.p., 
Інституту рибного 
господарства 
Національної академії 
аграрних наук 
України за 
спеціальністю 
06.02.02 – рибництво 
у 2014-2017 рр.
П.38.4. 1. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 



аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4.Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
5.Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтродукція та 
адаптація 
декоративних 
рослин» за 
спеціальністю  101 
«Екологія» освітнього 
ступеня бакалавр / 
Матковська С.І., Іщук 
О.В., Світельський 
М.М., Половка О.А, 
Половка О.А., Пінкіна 
Т.В., Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 76 с.



6. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни Іхтіологія 
/Світельський М.М. 
Соломатіна В.Д.// 
Житомир -2020- 40с.
П.38.20. Із 1968 р. по 
2012 р. працювала в 
Інституті гідробіології 
НАНУ на посаді 
молодшого, старшого, 
провідного наукового 
співробітника відділу 
екологічної фізіології 
водних тварин та 
завідувачем відділу 
екології риб.

183585 Бродський 
Юрій 
Борисович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

38 Моделювання 
технологічних 
процесів в 
аквакультурі

Кваліфікація: 
Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
спеціальність 
«Радіотехнічні 
засоби», 1985 р.

Ад’юнктура при 
Харківському 
військовому 
університеті, рік 
закінчення, 1994 р.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.21 – 
Радіотехнічні системи 
спеціального 
призначення 
включаючи 
електродинаміку і 
техніку НВЧ. Тема 
дисертації: «Нелінійні 
ефекти, що виникають 
при розповсюдженні 
потужного НВЧ-пучка 
через атмосферу 
Землі». Диплом 
кандидата наук КН № 
007274, 1995 р.

Атестат доцента ДЦ 
№007768, 2003 р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБіП України, ННІ 
післядипломної 
освіти,
тема: «Упровадження 
сучасних  новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Інформаційні 
системи і технології», 
2017 р

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
П38.1. 1. Oleksandr 
Maevsky, Yuri Brodsky, 
Volodymyr Artemchuk, 
Igor Pilkevych, and 
Pavlo Topolnitsky 
Modeling of the Process 



of Optimization of 
Decision-Making at 
Control of Parameters 
of Energy and 
Technical Systems on 
the Example of Remote 
Earth’s Sensing Tools. – 
2020. - Vol. 298. - P. 
111-122. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-48583-2_7 
.
2. Molodetska K. Model 
of Assessment of 
Information-
Psychological Influence 
in Social Networking 
Services Based on 
Information Insurance 
/ K. Molodetska, Yu. 
Brodskiy, S. Fedushko 
// Control, 
Optimisation and 
Analytical Processing of 
Social Networks : Proc. 
of the 2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. – 2020. – Vol. 
2616. – P. 187–198. – 
http://ceur-ws.org/Vol-
2616/paper16.pdf.
П38.2. 1. Бродський 
Ю. Б. Математична 
модель взаємодії 
хижак–жертва з 
врахуванням 
просторових факторів 
та фактору опору 
середовища існування 
популяцій / І. А. 
Пилькевич, Ю. Б. 
Бродський, О. В. 
Маєвский // 
Науковий журнал 
"ScienceRise". – 
Харків: 
Технологічний центр, 
2015. – № 4/2 (9). – С. 
23–27.
2. Бродський Ю. Б. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначеності в 
початкових умовах 
задачі Коші / Ю. Б. 
Бродский, О. В. 
Маєвський // Scientific 
Journal “ScienceRise” 
№ 9/2 (26), September 
2016. – С. 24–30.
3. Бродський Ю. Б. 
Аналіз фазових 
траєкторій при 
моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «Хижак-
жертва» / Ю. Б. 
Бродський, О. В. 
Маєвський // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 
(58). С. 185–194.
4. Бродський Ю. Б. 
Методологія 
дослідження 
ефективності 
кормовиробництва в 
умовах інноваційних 
викликів / 
І.Ф.Грабчук, 



В.В.Бугайчук, Ю. Б. 
Бродский // Вісник 
ОНУ імені 
І.І.Мечникова. 2017. 
Т.22, Вип.2(55). Одеса, 
2017. С.84-88.
5. Бродський Ю. Б. 
Імітаційне 
моделювання 
динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва» / 
Ю. Б. Бродский, О. В. 
Маєвський, Ю. О. 
Тимонін // Scientific 
Journal “ScienceRise” 
№ 10 (39) 2017. – С. 
41–45.
6. Бродський Ю. Б. 
Системний аналіз 
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прісноводних риб при 
їх акклімації до змін 
абіотичних факторів 
середовища». Диплом 
доктора  наук ДТ№ 
000265,1989р.

 Атестат старшого 
наукового 
співробітника за 
спеціальністю 
«Фізіологія людини і 
тварин», СН№ 
037153,1978 р.

Підвищення 
кваліфікації:
1.Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка. Тема: 
«Вдосконалення 
професійних 
компетентностей 
викладача 
спеціальних 
дисциплін » 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»: 
іхтіологія, біологічні 
основи рибного 
господарства»
Довідка про 
підвищення 



кваліфікації. Дата 
видачі: 26.12.2018 р.
2.Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w 
Krakówie, Instytut 
Miedzynarodowej 
Akademickiej i 
Naukowei,
Staz naukowy pod 
tytulem «Innowacje w 
wyzszym szkolnictwie 
rolniczym i 
zrownowazony rozwoj 
w sektorze agrarnym w 
Polsce i na Ukrainie», 
certyfikat stazu 
naukowego KR-
300321/046, 
30.03.2021 r. (180 год. 
/6 кредитів ECTS)

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
П.38.1. 1.Соломатіна 
В.Д. Еколого-
фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / В.Д. 
Соломатіна, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук. М.І. Федючка // 
Вісник національного 
університету водного 
господарства та 
природо-
користування. – Рівне, 
2018. – №2 (82). – С.: 
16-32.
2.Соломатіна В.Д. 
Вплив температури 
підрощування молоді 
різних видів риб на 
тканинний вміст 
фосфорорганічних 
макроергічних сполук 
/ В.Д. Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук// Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2018. – №2. – 
С.:57-66.
3.Соломатіна В.Д.  
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 
Т.В, ФедючкаМ.І., 
Соломатіна В.Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України: Львів. 
- № (1). – 2019. – 
С.:114-120.
4.Соломатіна В.Д. 
Зміни фосфорно-
кальцієвого обміну у 



риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С.:48-67.
5. Світельський М.М. 
Внутрішньо 
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища  / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчук Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. – №1 
(89). – С. 224.  (0,22 
ум. да., власних – 
0,06).
П.38.3. 1. 
Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
П.38.8. 1. 
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 
01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).
2.Член редколегії 
наукового журналу 
«Рибогосподарська 
наука України» 2011-
2018 рр.
П.38.7. 1. Офіційний 
опонент дисертації 
Грубінка Василя 
Васильовича на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних 
наук"Адаптивні 
реакції риб до дії 
аміаку водного 
середовища" Інститут 
гідробіології НАНУ. - 
Київ, 1995. Куранта 
Володимира 
Зіновійовича на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
біологічних наук" 
Роль білкового обміну 
в адаптації риб до дії 



іонів важких металів" 
Інститут гідробіології 
НАНУ Київ, 2003. 
Грициняка Ігоря 
Івановича на здобуття 
наукового ступеня 
доктора 
сільськогосподарських 
наук «Біологічні 
особливостіта 
фактори підвищення 
продуктивності 
коропів любінських 
внутрішньопорідних 
типів, їх помісей та 
гібридів» 06.02.02 – 
рибництво. 
Національна академія 
аграрних наук 
України, Інститут 
рибного господарства. 
– Київ, 2008 p.
2.Член 
спеціалізованої вченої 
ради Інституту 
гідробіології НАНУ за 
спеціальністю 
03.00.17 
"Гідробіологія" 
,03.00.10 "Іхтіологія"  
2000 - 2010 p.p., 
Інституту рибного 
господарства 
Національної академії 
аграрних наук 
України за 
спеціальністю 
06.02.02 – рибництво 
у 2014-2017 рр.
П.38.4. 1. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 



Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4.Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
5.Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни 
«Інтродукція та 
адаптація 
декоративних 
рослин» за 
спеціальністю  101 
«Екологія» освітнього 
ступеня бакалавр / 
Матковська С.І., Іщук 
О.В., Світельський 
М.М., Половка О.А, 
Половка О.А., Пінкіна 
Т.В., Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 76 с.
6. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних робіт з 
навчальної 
дисципліни Іхтіологія 
/Світельський М.М. 
Соломатіна В.Д.// 
Житомир -2020- 40с.
П.38.20. Із 1968 р. по 
2012 р. працювала в 
Інституті гідробіології 
НАНУ на посаді 
молодшого, старшого, 
провідного наукового 
співробітника відділу 
екологічної фізіології 
водних тварин та 
завідувачем відділу 
екології риб.

137888 Хант Галина 
Олександрів
на

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 

14 Фахова 
іноземна мова 
(рівень В2)

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
університет ім. 
І.Франка, 
спеціальність: 010103 
«Педагогіка і 
методика Середньої 
освіти. Мова і 
література», 2002 р.

Кваліфікація: 



Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування,
Атестат 

доцента AД 
005524, 
виданий 

26.11.2020

Житомирський 
Державний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціальність–: 
010103 «Педагогіка і 
методика Середньої 
освіти. Мова та 
література» 
(німецька), 2004.

Диплом магістра, 
Житомирський 
національний
агроекологічний 
університет, 
спеціальність: 071 
«Облік і 
оподаткування», 2018,

Кандидат 
філологічних наук, 
спеціальність 10.02.04
– германські мови. 
Тема дисертації: 
«Системні та 
функціональні 
особливості 
англомовних 
однослівних ідіом (на 
матеріалі сучасного 
публіцистичного 
дискурсу». Диплом 
кандидата наук ДК № 
057679, 2011 р.

Атестат доцента 
кафедри англійської 
філології та перекладу 
12ДЦ № 034264, 2013 
р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння
німецькою мовою 
Goethe-Zertficat B2 
1346-AB2A-
0000611149, 2020 p.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України, ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Тема: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова 
(німецька)», свідоцтво 
СС 00493706/011339-
20, 2020 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 38 
Ліцензійних умов:
П38.1. 1) 
Radiomonitoring of 
plant products and soils 
of Polissia during the 
long-term period after 
the disaster at the 
Chornobyl Nuclear 
Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems 



//Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems. 2017.  8(3). 
Р. 444 – 454.  (Web of 
Science) 
2) Assessment of the 
stability of aquatic 
ecosystems 
development on the 
basis of indicators of 
the macrophytes 
fluctuating asymmetry 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2018. 
Vol. 4, No. 10 (94). P. 
54 – 61. (Scopus )
3) Distribution and 
ecological growth 
conditions of 
Utricularia australis R. 
Br. in Ukraine // 
Journal of Water and 
Land Development, 
2021, No. 48 (I–III): 
32–47.
П.38.3. 1) Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів 
аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. 
– 118 с. 
2) Хант Г. О., Мороз 
М. В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.
П.38.8.  
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України – видання 
«Наукові горизонти» 
(включено до 
категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в 
яких можуть 
публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт 
на здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 
208, 211, 281, 292 
(наказ МОН України 
№ 1643 від 28.12.2019 
р., наказ МОН 
України № 409 від 
17.03.2020 р.).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 



комунікативної 
діяльності» (держ. 
реєстр. номер  
0119U103683).
П.38.10. 2016 - 2019 
роки – асистент 
проекту «Німецько-
українська співпраця в 
галузі органічного 
землеробства».
П.38.15. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України 
відділення 
«Мовознавство» у 
2017-2018 рр. Накази 
№25 і №32 
Управління освіти і 
науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
П.38.14. З 2016 року – 
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing». Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з німецької 
мови.
П.38.20. 
Перекладацька 
діяльність протягом 
10 років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій 
агенції «Great» на 
посаді перекладача 
(німецька мова)

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН02. Вільно 
презентувати та 
обговорювати усно 
і письмово 
результати 
досліджень та 
інновацій, інші 
питання 
професійної 
діяльності 
державною та 
іноземною мовами.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

практичні заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, письмова 
робота, іспит

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, іспит

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь,  письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит



Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

РН01. Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки у 
сфері водних 
біоресурсів та 
аквакультури і є 
основою для 
оригінального 
мислення та 
проведення 
досліджень.

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

практичні заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, письмова 
робота, іспит

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, іспит

Екологічна фізіологія 
і біохімія гідробіонтів

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік

Біопродуктивність 
водних екосистем

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь,  письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

РН09. 
Ідентифікувати 
види водних 
біоресурсів 
оцінювати їх 
чисельність та 
біомасу та 
здійснювати 
прогнозування 
запасів та обсягів 
вилову об’єктів 
водних біоресурсів 
та аквакультури.

 Інформаційні 
технології в рибництві

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест, 
підсумкова контрольна 
робота,  залік

Моделювання 
технологічних 
процесів в 
аквакультурі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест, 
підсумкова контрольна 
робота,  залік

Екологічна фізіологія 
і біохімія гідробіонтів

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік

Біопродуктивність 
водних екосистем

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

РН03. 
Відшуковувати 
необхідну 

Фахова іноземна мова 
(рівень В2)

практичні заняття, 
самостійна робота 

усна відповідь, підсумкова 
контрольна робота, іспит



інформацію, 
використовуючи 
різноманітні 
ресурси: журнали, 
бази даних, 
відкриті дані та 
інші ресурси, 
аналізувати та 
оцінювати цю 
інформацію.

Методологія та 
організація наукових 
досліджень

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, іспит

 Інформаційні 
технології в рибництві

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест, залік

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

РН04. Приймати 
ефективні рішення, 
брати 
відповідальність 
та працювати в 
критичних умовах 
під час  виконання 
виробничих, 
технологічних та 
наукових задач 
водних біоресурсів 
та аквакультури, 
аналізувати та 
інтегрувати  
альтернативи, 
оцінювати ризики 
та імовірні 
наслідки.

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Моделювання 
технологічних 
процесів в 
аквакультурі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест,  залік

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

Виробничий 
менеджмент в 
рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

письмове експрес-
опитування,
модульна контрольна 
робота, реферат, підсумкова 
контрольна робота, дискусії, 
реферат з теми за вибором, 
іспит

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

РН05. Розробляти і 
реалізовувати 
наукові та 
прикладні проєкти 
з проблем водних 
біоресурсів та 
аквакультури та 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проєкти з 
урахуванням 
виробничих, 
правових, 
економічних та 
екологічних 
аспектів.

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

Біопродуктивність 
водних екосистем

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь,  письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

Екологічна фізіологія 
і біохімія гідробіонтів

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік



РН06. 
Застосовувати 
сучасні методи 
моделювання, 
цифрові технології 
та спеціалізоване 
програмне 
забезпечення для 
розв’язання 
виробничих, 
технологічних і 
наукових проблем у 
сфері біоресурсів 
та аквакультури.

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Екологічна фізіологія 
і біохімія гідробіонтів

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік

Моделювання 
технологічних 
процесів в 
аквакультурі

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест, 
модульна контрольна 
робота,   залік

 Інформаційні 
технології в рибництві

лекції, практичні заняття, 
самостійна робота

графічне та програмне 
представлення, тест, 
модульна контрольна 
робота,   залік

РН07. Розробляти, 
впроваджувати та 
застосовувати 
ефективні 
технологічні 
процеси 
виробництв 
продукції 
аквакультури, 
забезпечувати її 
якість.

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

Інтенсивні технології 
в рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота, курсова 
робота

усна відповідь, підготовка 
реферату, підсумкова 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, іспит

Виробничий 
менеджмент в 
рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік

Виробнича практика Виробнича практика усне опитування, щоденник 
практики, захист звіту 
практики

Атестаційний іспит Підсумкова атестація усне опитування, письмова 
робота

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

РН08. Оцінювати 
та забезпечувати 
ефективність 
виробництва у 
сфері водних 
біоресурсів та 
аквакультури з 
урахуванням 
правових, 
економічних та 
етичних обмежень.

Економіка 
рибогосподарської 
галузі

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота, розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), іспит

Виробничий 
менеджмент в 
рибництві

лекції, практичні заняття, 
індивідуальна (реферат) та 
самостійна робота

усна відповідь, письмова 
робота,  розгляд результатів 
індивідуальної роботи 
(реферат), залік

Кваліфікаційна робота самостійна, науково-
дослідницька робота

захист кваліфікаційної 
роботи

 


