
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 48460 Міжнародний менеджмент

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 073 Менеджмент

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 48460

Назва ОП Міжнародний менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Ільєнко Оксана Вікторівна, Агура Юлія Олександрівна, Рудніченко
Євгеній Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.09.2021 р. – 18.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/09/%D0%97%D0%B2
%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0
%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D1%8F9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B
4%D0%B6).pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/09/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%9
6%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%9C%D
1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0
%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

У ПНУ здійснюється систематична робота із забезпечення належного рівня якості освіти відповідно до діючих
стандартів і рекомендацій Європейського простору вищої освіти. Особливої уваги, у межах ОП “Міжнародний
менеджмент”, заслуговує процес визначення та врахування основних потреб стейкхолдерів. ОП “Міжнародний
менеджмент” є актуальною для ринку освітніх послуг регіону, що підтверджено безпосередньо роботодавцями,
оскільки інші ЗВО регіону не готують здобувачів за аналогічними ОП. Змістове наповнення ОП дозволяє
здобувачам отримати необхідні загальні та фахові компетентності, а також досягти визначених ПРН. НПП який
задіяний у процесі реалізації ОП систематично підвищує кваліфікацію, більшість викладачів вільно володіють
іноземною мовою та пройшли довгострокове стажування у США та інших країнах. При викладанні ОК існує
практика активної інтеграції сучасних інформаційних технологій у освітній процес та сформовані можливості
отримання додаткових компетентностей. ПНУ має розвинену матеріально-технічну базу для підготовки фахівців з
міжнародного менеджменту, а також сприятливе освітнє середовище. Існує достатній рівень відповідності якісному
рівню організації освітніх процесів, а саме: проектування цілей ОП; розробка структури та змісту ОП; формування
вільного доступу до ОП та визнання результатів навчання; організація навчання і викладання за ОП; контроль
знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність; забезпечення ОП людськими ресурсами;
розроблення і впровадження системи внутрішнього забезпечення якості ОП; формування прозорих та публічних
процедур для більш якісного функціонування освітньої програми. Таким чином, за усіма процесами ОП на
сьогоднішній день має загальну відповідність. За результатами роботи ЕГ встановлено існування резервів як для
удосконалення ОП, так і безпосередньо процесу її реалізації. Урахування рекомендацій ЕГ дозволить реалізувати
потенціал успішного функціонування ОП “Міжнародний менеджмент” у середньостроковій перспективі

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ встановлено, що змістове наповнення ОП “Міжнародний менеджмент” визначається з урахуванням позицій та
потреб основних стейкхолдерів за рахунок систематичної співпраці та взаємодії НПП, здобувачів і роботодавців. Під
час запровадження і удосконалення ОП у частині визначення ПРН та ОК, враховано досвід вітчизняних та
зарубіжних ЗВО. Наявне інформаційне середовище дозволяє організовувати освітній процес в умовах карантинних
обмежень та відбувається постійне його удосконалення у контексті підвищення якості навчально-методичного
забезпечення. Встановлено відповідність академічної кваліфікації НПП щодо викладання навчальних дисциплін
ОП “Міжнародний менеджмент”. Існують прозорі процедури проведення конкурсного відбору НПП при заміщенні
вакантних посад. У ЗВО реалізована взірцева практика матеріального стимулювання НПП за досягнення у науковій
та освітній діяльності. Більшість НПП пройшли довготривале стажування за кордоном і спроможні викладати
іноземною мовою. НПП активно залучені у процеси формування та подання грантових заявок та використовують
отриманий досвід у навчальному процесі. Регламентовано процедуру дій у випадку виникнення конфліктних
ситуацій та здійснюється систематична робота адміністрації та НПП щодо попередження конфліктів. Студенти
отримують безкоштовну психологічну підтримку в психологічному хабі Safe Space та психологічному центрі «In
Vivo».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Аналіз стратегії ПНУ та мети і цілей ОП свідчить про наявність певних розбіжностей у меті ОП та загальних
стратегічних цілях діяльності та місії ПНУ. Рекомендовано узгодити мету ОП із загальними цілями ЗВО у частині
врахування регіонального контексту. Обсяг самостійної роботи за окремими ОК не відповідає встановленим
вимогам (⅓ часу). Рекомендовано дотримуватись відповідного розподілу самостійної роботи і аудиторного
навантаження. Також збільшити тривалість сесії для якісної підготовки до контрольних заходів. Відсутня
уніфікована система рейтингового оцінювання НПП. Рекомендовано розробити систему оцінювання досягнень
НПП та запровадити її у практику діяльності ЗВО. Не здійснюється систематичний моніторинг потенційних місць
працевлаштування майбутніх випускників. Рекомендовано активізувати роботу з потенційними роботодавцями.

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

ЕГ встановлено, що мета ОП “Міжнародний менеджмент” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності
073 “Менеджмент” частково відповідає місії ПНУ, що наведена у “Стратегії розвитку ПНУ до 2025 р.”
(https://cutt.ly/RkTZMIn). Місія ПНУ полягає в підготовці професійної еліти та формуванні експертної екосистеми
для сталого регіонального розвитку. У Стратегії наведено цінності ПНУ (https://cutt.ly/RkTZMIn), а саме: 1)
професіоналізм; 2) відкритість та прозорість; 3) свобода думки та дії; 4) креативність, інновації; 5) проактивність; 6)
партнерство; 7) традиції. Метою ОП “Міжнародний менеджмент” є здобуття студентами поглиблених теоретичних
та практичних знань, умінь та навичок у сфері менеджменту, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання
інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й розв'язання
складних практичних завдань у процесі управління діяльністю міжнародних компаній. Ціль навчання (визначена в
ОП “Міжнародний менеджмент” 2021 р.) - підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані
завдання та прикладні проблеми у сфері планування, організації, контролю, забезпечення ефективності діяльності
міжнародних компаній або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Акцент ОП на формуванні у здобувачів освіти
управлінських компетентностей у сфері планування, організації. координації та контролю діяльності міжнародних
компаній. ОП “Міжнародний менеджмент” сфокусована на підготовці професійних здібностей щодо
самоорганізації, вміння самонавчатись, розвитку аналітичного мислення, здатності приймати обгрунтовані рішення
разом з вільним володінням іноземними мовами, вмінням працювати в міжнародному контексті. Місія ПНУ
співпадає з ціллю ОП “Міжнародний менеджмент”, а саме: підготовка фахівців. Мета ОП потребує уточнення то
коригування, оскільки у місії ЗВО основний акцент зроблено на регіональному розвитку, а у ОП “Міжнародний
менеджмент” - у підготовці фахівців, що працюватимуть у міжнародних компаніях та у міжнародному контексті.

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

ЕГ встановлено, що ОП «Міжнародний менеджмент» розроблено з урахуванням основних позицій та потреб
стейкхолдерів. При запровадженні та подальшому удосконаленні ОП було залучено потенційних роботодавців та
наукову спільноту. Вони надали позитивні рецензії на ОП, а саме: Віктор Шуткевич – заступник директора
Швейцарського бюро співробітництва посольства Швейцарії в Україні, Берладин Ірина – заступник директора з
розвитку мережі продажів Житомирської обласної дирекції ПрАТ «УСК «Княжа В.І.Г.», Наталія Карасьова – д.е.н.,
професор, професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтва.
Крім вищезазначених стейкхолдерів до рецензування ОП у 2021 році долучились: Микола Пугачов – заступник
директора з наукової роботи ННЦ «Інститут аграрної економіки», д.е.н., професор; Віра Тимчак – помічник ректора
з питань системи внутрішнього контролю Буковинського державного медичного університету; Воєвуцька Ольга PR-
менеджер ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ» та інші. Згідно протоколу №1 від 26.08.2020 р. засідання
кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, відбулось обговорення доцільності та
можливості відкриття ОП. У засіданні приймали участь Віктор Шуткевич, Ірина Берладин, Наталія Карасьова, які
підтвердили актуальність відкриття ОП та відповідність запитам бізнесу у підготовці висококваліфікованих фахівців
з міжнародного менеджменту. ОП систематично удосконалюється, так згідно протоколу №12 від 30.03.2021 р.
засідання кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції відбувалось обговорення проєкту
ОП на 2021 р. з внесенням відповідних пропозицій. Так, Ірина Берладин внесла пропозиції з посилення практичної
складової підготовки здобувачів, Ольга Воєвуцька акцентувала увагу на посиленні управлінсько-аналітичної
складової підготовки, що було підтверджено під час відеозустрічей та було відображено у ОП за рахунок заміни ОК
«Кон’юнктура світових товарних ринків» на ОК «Міжнародний бізнес-економікс» та збільшення обсягу
переддипломної практики. Представники академічної спільноти акцентували увагу на аспектах дослідження
інтелектуальної власності та необхідності статистичного аналізу та обгрунтування управлінських рішень (д.е.н.,
проф. Наталія Карасьова та д.е.н., проф. Микола Пугачов). Під час проведених відеозустрічей із здобувачами,
роботодавцями та академічною спільнотою, вони засвідчили, що внесені до розгляду пропозиції щодо підготовки
здобувачів було враховано при удосконаленні ОП у частині ЗК та ПРН, а якість процесів підготовки здобувачів
задовольняє запити роботодавців.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.
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Цілі ОП та ПРН визначаються з урахуванням основних тенденцій ринку праці на основі дослідження статистичної
інформації та запитів роботодавців. На рівні регіону існує зацікавленість стейкхолдерів у випускниках саме цього
спрямування внаслідок активної зовнішньоекономічної діяльності багатьох підприємств регіону, що було
підтверджено під час відеозустрічей (Шепетько М.- генеральний директор іноземного підприємства «Євроголд
Індестріз Лтд», м. Житомир, Маєвською Н. - виконавчий директор, ГС «Ukrainian Food Valley», координатор
програми USAID та іншими стекхолдерами). При започаткуванні та удосконаленні ОП було враховано досвід
вітчизняних та іноземних ЗВО, таких як: Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
(введено обов’язкові освітні компоненти ОК4 «Глобальна економіка», ОК10 «Менеджмент міжнародних проєктів»);
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (введено обов’язкову
освітню компоненту ОК7 «Міжнародний бізнес-економікс», ОК10 «Менеджмент міжнародних проєктів», и ОК3
«Методологія та організація наукових досліджень», ОК10 «Менеджмент міжнародних проєктів». До каталогу
вибіркових дисциплін введено компоненти «Кризовий менеджмент міжнародних компаній»); ESSCA School of
Management (Франція) (введено обов’язкову освітню компоненту ОК9 «HR-менеджмент міжнародних компаній»,
вибіркову компоненту «Фінансовий менеджмент міжнародних компаній»); University of Birmingham
(Великобританія) введено обов’язкові освітні компоненти ОК3 «Методологія та організація наукових досліджень»,
ОК4 «Глобальна економіка», ОК9 «HR-менеджмент міжнародних компаній»); GISMA Kingston (Німеччина)
(введено обов’язкові освітні компоненти ОК10 «Менеджмент міжнародних проєктів», ОК11 «Корпоративна безпека
міжнародного бізнесу»).

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

ОП “Міжнародний менеджмент” дозволяє досягти загальних і фахових компетентностей та програмних результатів
навчання визначених Стандартом вищої освіти України із галузі знань 07 Управління та адміністрування,
спеціальності: 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня (затверджений Наказом МОН України № 959 від
10.07.2019 р.). Форма атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної роботи) також у цілому відповідає
вимогам стандарту.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

При розробленні ОП було враховано досвід провідних вітчизняних та іноземних ЗВО. Необхідно констатувати
активну участь у розробці та реалізації ОП представників бізнесу, здобувачів і представників академічної спільноти.
Підтверджено зацікавленість роботодавців у випускниках ОП, як на регіональному рівні, так і у межах країни.

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

Слабкі сторони: Потребує більш чіткого узгодження мета ОП з місією ЗВО. Рекомендації: Рекомендовано привести у
відповідність мету ОП з урахуванням регіонального аспекту, який визначено у місії ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 1.2, 1.3 та 1.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 1.1, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 1. Усі зазначені недоліки
не є суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:
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1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

ОП “Міжнародний менеджмент” 2020 р. та 2021 р. відповідає вимогам чинного законодавства для другого
(магістерського) рівня вищої освіти. Зокрема у частині обсягу ОП підготовки в кредитах ЄКТС, і становить 90
кредитів ЄКТС з терміном навчання 1 рік і 4 місяці. Обов’язкова частина ОП поділяється на 2 цикли: 1.1. Цикл
загальної підготовки (30 кредитів ЄКТС у 2020 р., 21 кредит ЄКТС у 2021 р.) та 1.2. Цикл професійної підготовки (28
кредитів ЄКТС у 2020 р., 35 кредитів ЄКТС у 2021 р.). Загальний обсяг обов'язкових ОК - 58 кредитів ЄКТС у 2020 р.
та 56 кредитів ЄКТС у 2021 р. На переддипломну практику відводиться 4 кредити ЄКТС у 2020 р. та 5 кредитів ЄКТС
у 2021 р., на підготовку кваліфікаційної роботи - 3 кредити ЄКТС у 2020 р., 4 кредити ЄКТС у 2021 р., на захист
кваліфікаційної роботи - 1 кредит ЄКТС у 2020 р. та 2021 р. Вибіркова частина ОП “Міжнародний менеджмент” 2020
р. та 2021 р. складає 24 кредити ЄКТС, що становить 26,7% і відповідає чинним вимогам. Форма атестації здобувачів
у ОП “Міжнародний менеджмент” 2020 р. та 2021 р. проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи, що відповідає вимогам ч. VI Стандарту вищої освіти України для другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

ОП “Міжнародний менеджмент” 2020 р. та 2021 р. достатньо структуровані, містять обов'язкові та вибіркові ОК,
практичну підготовку (яка включена до обов'язкової частини ОП) та форму атестації здобувачів вищої освіти
(публічний захист кваліфікаційної роботи). Зміст ОП “Міжнародний менеджмент” складає логічну взаємопов’язану
систему та дозволяє досягти цілі і ПРН за рахунок забезпечення загальних та фахових компетентностей. Загальні
компетентності у ОП 2021 р., забезпечують наступні ОК: ЗК 1 - ОК3, ОК4, ОК5; ЗК2 - ОК2; ЗК3 - ОК5, ОК7, ОК08,
ОК9, ОК11; ЗК4 - ОК9, ОК10; ЗК5 - ОК2, ОК8; ЗК6 - ОК3, ОК10; ЗК7 - ОК3, ОК4, ОК7. До ОК, що формують фахові
компетентності належать у ОП 2021 р.: СК1 - ОК8; СК2 - ОК5, ОК8, ОК10, ОК12; СК 3 - ОК2, ОК3; СК4 - ОК1, ОК9,
ОК10, ОК11, ОК12; СК5 - ОК2, ОК8; СК6 - ОК9, ОК12; СК7 - ОК8, ОК10; СК8 - ОК9; СК9 - ОК4, ОК5, ОК7, ОК11; СК10 -
ОК6, ОК7, ОК8, ОК11; СК11 - ОК4; СК12 - ОК4, ОК8. ОП є структурованою та збалансованою в контексті загального
часу навчання. Структурно-логічна схема, що наведена у ОП “Міжнародний менеджмент” відображає опис логічної
послідовності та причинно-наслідкові зв’язки вивчення ОК. Матриця відповідності програмних компетентностей та
Матриця відповідності ПРН, як у ОП 2020 р. так і у ОП 2021 р., засвідчує забезпечення ОК ОП “Міжнародний
менеджмент”.

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

Аналіз змісту ОП “Міжнародний менеджмент” 2020 р. та 2021 р. свідчить про загальну відповідність предметній
області спеціальності 073 “Менеджмент” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти. Однак, у ОП “Міжнародний менеджмент” об'єкт вивчення (теоретичні, методичні,
організаційні та практичні засади міжнародного менеджменту) частково не відповідає об'єкту вивчення
визначеному у Стандарті (управління організаціями та їх підрозділами). Обов'язкові ОК циклу загальної підготовки
(ОК “Інтелектуальна власність”, ОК “Фахова іноземна мова”, ОК “Методологія та організація наукових досліджень”,
ОК “Глобальна економіка”), циклу професійної підготовки (ОК “Моделювання та прогнозування міжнародних
бізнес-процесів”, ОК “Міжнародне корпоративне право”, ОК “Міжнародний бізнес-економікс”, ОК “Міжнародний
менеджмент”, ОК “НR-менеджмент міжнародних компаній”, ОК “Менеджмент міжнародних проектів”, ОК
“Корпоративна безпека міжнародного бізнесу”, “Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі”), забезпечують
можливість досягти цілі навчання визначеної в ОП, а саме: підготувати фахівців, здатних розв'язувати складні
спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері планування, організації, контролю, забезпечення
ефективності діяльності міжнародних компаній або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Усі ПРН забезпечуються ОК, що
включені до обов’язкової частини ОП. Під час відео-зустрічей зі студентами та роботодавцями встановлено, що
оновлення ОП “Міжнародний менеджмент” відбувається постійно з урахуванням їх пропозицій, що також
підтверджено протоколами засідання кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції №1
від 26.08.2020 р., №12 від 30.03.2021 р.

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

В ЗВО діє “Положення про організацію освітнього процесу в університеті” (https://cutt.ly/mf13eq2), де визначено (п.
1.3) - зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна частина змісту освіти визначається
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відповідним стандартом вищої освіти. Вибіркова частина змісту освіти визначається університетом відповідно до
пропозицій роботодавців та вибору студентів. Порядок реалізації права вільного вибору здобувачами вищої освіти
вибіркових навчальних дисциплін описано в “Положенні про вибір навчальних дисциплін освітньої програми в
університеті” (https://cutt.ly/7kT1NTV). У п.2. (https://cutt.ly/7kT1NTV) передбачено такий порядок представлення та
вибору вибіркових дисциплін: 1) подання кафедрами до відповідного деканату переліку ОК та їх описів; 2)
формування Каталогу з детальними описами ОК; 3) складання інструкції для студентів щодо особливостей вибору
ОК, реєстрації та формування груп для вивчення вибіркових ОК; 4) розміщення на сайті ЗВО інструкції та Каталогу
ОК та доведення їх до відома здобувачів; 5) здійснення вибору здобувачами ОК зі сформованого Каталогу і
формування мобільних груп студентів для вивчення вибраних ОК за курсами, семестрами; 6) завідувачам
випускових кафедр та кураторам академічних груп у період з 20.03 до 07.04 (для здобувачів вищої освіти старших
курсів) та з 01.09 до 30.09 (для студентів 1 курсів освітніх ступенів бакалавр, магістр) забезпечити проведення
процедур формування вибіркової компоненти індивідуального НП; 7) подання здобувачем заяви на ім’я ректора про
перелік вибіркових ОК, які він хоче вивчати в наступному навчальному році; 8) на підставі поданих заяв куратори
академічних груп складають списки здобувачів вта формують їх у групи з чисельністю не менше 12 осіб та подають
для узгодження деканам факультетів; 9) після закінчення процедури обрання деканат формує наказ про
затвердження списків студентів з вивчення ОК; 10) у разі, якщо для вивчення ОК не сформовано групу, то
здобувачам повідомляється не пізніше, ніж за 3 дні після формування груп, про перелік ОК, які не будуть вивчатися.
Після цього здобувач протягом тижня повинен обрати іншу дисципліну, для вивчення якої є кількісно сформована
група. у п.3 описано навчально-методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін
(https://cutt.ly/7kT1NTV). На сайті ЗВО розміщено каталог вибіркових дисциплін із зазначенням: компетентностей
на розвиток якої спрямована дисципліна, результатів навчання, методів викладання (https://cutt.ly/JW9qVAQ). Під
час відеозустрічей зі здобувачами встановлено, що вони обізнані з процедурою вільного вибору ОК, однак за їх
власним бажанням вони обирали однакові ОК для спільного навчання у одній групі.

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

ОП “Міжнародний менеджмент” та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, а саме
Переддипломну практику обсягом 4,0 (ОП 2020 р.) та 5,0 (ОП 2021 р.) кредитів ЄКТС. Практична підготовка
здобувачів вищої освіти регулюється “Положенням про організацію освітнього процесу в університеті”
(https://cutt.ly/mf13eq2), де визначено у 3.13.2 види та мету практик, у п. 3.13.4 зазначено, що відповідальність за
організацію, проведення й контроль практики покладається на деканів факультетів, у п. 3.13.5. - бази практик.
Також, практична підготовка здобувачів регулюється “Положенням про організацію та проведення практики
здобувачів вищої освіти” (https://cutt.ly/XW9wmAk) де врегульовано: п.3. Види та зміст практики, п.4. Бази практик,
п.5. Організація і керівництво практикою, п.6. Підведення підсумків практики, п.7. Матеріальне забезпечення. На
сайті ЗВО наведено Меморандуми про співпрацю (https://cutt.ly/7WkE370). Метою переддипломної практики є
узагальнення й удосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та
формування готовності випускників до самостійної трудової діяльності, а також збір й опрацювання матеріалів для
завершення кваліфікаційної роботи та оформлення її результатів (п.3.13.2, https://cutt.ly/mf13eq2). Кафедрою
міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції розроблено “Методичня реколмендації до підготовки
і захисту звіту з переддипломної практики”, як затверджено Вченою радою факультету економіки та менеджменту
(протокол № 10, 25.05.2021р. та наведено у Таблиці 1 звіту СО). Практична підготовка здобувачів вищої освіти ОП
“Міжнародний менеджмент” 2021р. дозволяє досягти заявлені у ОП компетентності (ЗК6, ЗК7, СК5, СК7, СК10, СК
12) та ПРН (ПРН2, ПРН4, ПРН6, ПРН7, ПРН8, ПРН13). За результатами практики здобувачі вищої освіти пишуть
звіт про проходження практики. Захист звітів про проходження практики проходить перед спеціально створеною
комісією з 2-3 осіб за участю викладача-керівника практики від кафедри. Залік з практики диференційований. За
результатами відео-зустрічей із здобувачами та роботодавцями встановлено, що обсяг практичної підготовки на ОП
“Міжнародний менеджмент” є достатнім.

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

ОП “Міжнародний менеджмент” 2021 р. передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft
skills) за рахунок досягнення: ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня - ОК “Фахова іноземна мова”; ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети - ОК “НR-
менеджмент міжнародних компаній”, ОК “Менеджмент міжнародних проектів”; ЗК5. Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів) - ОК “Інтелектуальна власність”, ОК “Міжнародне корпоративне право”, ОК “Соціальна
відповідальність у міжнародному бізнесі”; ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) - ОК “Методологія та
організація наукових досліджень”, ОК “Менеджмент міжнародних проектів”; ЗК7. Здатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу - ОК “Міжнародний менеджмент”, ОК “Менеджмент міжнародних проектів”; СК6.
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми - ОК “НR-менеджмент
міжнародних компаній”, ОК “Соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі”; СК8. Здатність використовувати
психологічні технології роботи з персоналом - ОК “НR-менеджмент міжнародних компаній”. Також, і інші ОК ОП
“Міжнародний менеджмент” мають тематичні розділи та дозволяють набути здобувачам вищої освіти соціальних
навичок (soft skills). Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок досягається за рахунок
використання таких методів навчання, як: частково-пошуковий (евристичний) метод, інтерактивні методи
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(дискусія, мозковий штурм, геймінг), дослідницький метод, науково-дослідна робота (написання статей та тез
доповідей, виконання експериментальної частини кваліфікаційної роботи), тощо.

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

Професійний стандарт відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

ОП “Міжнародний менеджмент” та НП 2021 р. сформована відповідно до вимог ЗУ “Про вищу освіту” та “Положення
про організацію освітнього процесу в університеті” (https://cutt.ly/mf13eq2). Загальний обсяг ОП “Міжнародний
менеджмент” становить 90 кредитів ECTS (1800 год.). В НП 2021 р. кількість годин на тиждень становить - 18 год.
Загальний обсяг аудиторного навантаженняу НП 2021 р. з терміном навчання 1 рік 4 місяці складає 784 год. та 1616
год. самостійної роботи, що у сумі складає 2700 год. (90 кредитів ЄКТС). Нормативні (включають ОК, практичну
підготовку та кваліфікаційну роботу) ОК ОП “Міжнародний менеджмент” 2021 р. складають 66 кредитів ЄКТС, і
становлять 73,3%, а варіативні ОК складаються 24 кредит ЄКТС, і становлять 26,7%. Навчальний час відведений для
самостійної роботи здобувачів у НП 2021 р. за окремими ОК становить менше ⅓, а саме: ОК10 “Менеджмент
міжнародних проектів” - (24,0%); Вибіркові дисципліни (ВД4 - ВД6) (26,7%). Слід відзначити про розбіжності у
розрахунках між кількістю аудиторних годин та розподілом годин на тиждень (Н-д: кількість аудиторних годин ОК1
- 38 год., кількість годин на тиждень - 2 год., а кількість тижнів на семестр - 16 тижнів, отже аудиторне
навантаження має становити 32 год., така ж ситуація і за іншими ОК). Також, на підготовку кваліфікаційної роботи у
ОП 2021 р. виділено 4 тижні та 1 тиждень на її захист, а на ведення наукових досліджень за темою кваліфікаційної
роботи передбачено 1 робочий день (тобто згідно графіка навчального процесу 27 днів або майже 4 тижні). Окрім
того, згідно графіку навчального процесу, наведеного у НП 2021 р., у 2 семестрі виділено 1 тиждень на
екзаменаційну сесію, а кількість іспитів у 2 семестрі - 3, що потребує збільшення кількості тижнів до 2. Під час відео-
зустрічей із здобувачами ОП “Міжнародний менеджмент” встановлено, що вони задоволені фактичним
навантаженням та співвідношенням обсягів окремих ОК.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Підготовка здобувачів ОП “Міжнародний менеджмент” за дуальною формою не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Представлена структура та зміст ОП і ОК систематично переглядаються та оновлюються на основі сучасних практик
та досвіду отриманого викладачами при стажуванні. Забезпечується на належному рівні формування навичок Soft
Skills.

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

Слабкі сторони: Наведений у ОП об'єкт вивчення частково відповідає об'єкту вивчення визначеному у Стандарті.
Обсяг самостійної роботи здобувачів за окремими ОК не відповідає вимогам. У навчальних планах існують
розбіжності між кількістю аудиторних годин за ОК та розподілом годин на тиждень. Рекомендації: Внести
коригування у ОП в частині ідентифікації об'єкта вивчення. Забезпечити у межах ОК дотримання співвідношення
самостійної роботи та інших видів робіт. У навчальних планах забезпечити відповідність тижневого навантаження і
аудиторних годин за ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 2.1-2.2, 2.4-2.7. Враховуючи
певну узгодженість за підкритеріями 2.3, 2.8, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а
також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 2. Усі зазначені недоліки не є
суттєвими.

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

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

Правила прийому на навчання за ОП “Міжнародний менеджмент” у 2021 р. оприлюднені та знаходяться у вільному
доступі в розділі “Вступ” на основній сторінці сайту університету (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu).
Діяльність приймальної комісії університету здійснюється у відповідності з Положенням про приймальну комісію
університету (znau.edu.ua). Зарахування студентів здійснюється відповідно до Правил прийому для здобуття вищої
освіти в ПНУ. Інформація щодо переліку спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання у 2021 році, з
визначеними ліцензійними обсягами для другого (магістерського) рівня навчання, оприлюднена на офіційній
сторінці сайту університету (https://cutt.ly/gEF2hto ). У вільному доступі, на офіційному сайті, подана чітка
інформація щодо умов вступу та вартості навчання для денної та заочної форм за ОП. Відповідно до Правил
прийому участь у конкурсі, для вступу на другий (магістерський) рівень спеціальності 073 “Менеджмент” за ОП
“Міжнародний менеджмент”, мають право вступники, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста), за результатам єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійська,
німецька, французька, іспанська) або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених
Правилами прийому) та фахового вступного випробування, а також додаткового фахового вступного випробування
для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), в терміни, визначені Розклад вступних випробувань та консультацій,
розміщених на офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/07/Розклад.pdf).
ВІдповідно до п. 7 Правил прийому, до конкурсу допускаються вступники, які мають мінімальну кількість балів для
зарахування на навчання, за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Для оцінки єдиного вступного
іспиту з іноземної мови та оцінки фахового вступного випробування встановлені вагові коефіцієнти (п. 7.4 Правил
прийому). Рейтинг вступників формується шляхом сумування результатів двох вступних іспитів та оцінка за інші
показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-
кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ). Правила прийому на навчання за освітньою
програмою “Міжнародний менеджмент”, чіткі і зрозумілі, не містять дискримінаційних положень.

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою “МІжнародний менеджмент” враховують особливості самої
освітньої програми. Прийом заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на навчання за ОП у 2021 році
визначені Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті (znau.edu.ua) та
відповідають графіку, оприлюдненому на сайті університету (znau.edu.ua). Матеріали до Програм вступних
випробувань опубліковані на офіційному сайті університету
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/програми_вступ/магистр/Менеджмент.pd ). Підготовка
матеріалів до іспитів здійснюється співробітниками кафедри щорічно. Програма комплексного вступного
випробування за фахом для здобуття ОС “Магістр” зі спеціальності Менеджмент містить порядок проведення, зміст,
перелік граматичних тем та критерії оцінювання вступника. Програма вступного випробування з іноземної мови та
Програма додаткового вступного випробування за фахом у 2021 році знаходиться у вільному доступі на офіційному
сайті університету і містить перелік основних тем базових навчальних дисциплін ОР “Бакалавр” (з економіки,
фінансів, маркетингу, системи технологій), критерії оцінювання та перелік тем для тестування. Потребує перегляду
перелік рекомендованої літератури для Програми вступного випробування з іноземної мови, яка містить перелік
наукових видань датованих до 2009 року. Також слід переглянути перелік рекомендованих джерел Програми
комплексного вступного випробування та Програми додаткового вступного випробування за фахом в контексті
застарілості.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
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Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших навчальних закладах, закріплені в Положенні про
порядок перезарахування результатів навчання в університеті (https://cutt.ly/hf19b0c розміщено на сайті
університету та знаходиться у вільному доступі. Правила визнання результатів навчання, зокрема під час
академічної мобільності визначені Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу (znau.edu.ua) і містять в собі регламентовані умови щодо документів, процедури і термінів
визнання результатів навчання як на території України так і поза її межами. Інформація щодо процедури визнання
результатів навчання чітка і зрозуміла. Слід звернути увагу, що університет не надав інформації щодо прикладів
реалізації проведення процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під
час академічної мобільності через відсутність подібної практики, що є важливим чинником реалізації цілі та у
формуванні компетентностей майбутнього фахівця, який навчається за ОП “Міжнародний менеджмент”.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті визначені Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих і неформальній освіті (https://cutt.ly/of0rm3z), яке розміщене на сайті
університету, знаходяться у вільному доступі для всіх здобувачів вищої освіти і стосуються всіх рівнів вищої освіти.
Порядок та процедура визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті подані у п. 2 даного
положення. Для визнання результатів створюється предметна комісія, яка визначає методи оцінювання результатів
навчання. Результатом оцінювання, згідно з положенням є екзамен. Мінімальна кількість балів, необхідна для
зарахування складає не менше 60 балів. Слід зазначити, що процес перезарахування розповсюджується лише для
обов'язкових дисциплін ОП і допускається в обсязі не більше 10% від загального обсягу ОП. Під час проведення
онлайн зустрічі експертною комісії зі здобувачами вищої освіти, які навчаються за ОП “Міжнародний менеджмент”
був встановлений факт їх обізнаності щодо правил визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наявність чітких та зрозумілих правил для вступу на навчання за ОП “Міжнародний менеджмент”. Вільний доступ
до всіх документів університету, які регламентують процедуру перезарахування навчальних дисциплін, отриманих в
навчальних закладах України та іноземних навчальних закладах, зокрема під час академічної мобільності.
Належний рівень інформування здобувачів щодо правил визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті.

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

Слабкі сторони: Застарілий перелік рекомендованих джерел в Програмах вступних випробувань з іноземної мови,
фахового комплексного випробування та додаткового вступного випробування. Відсутність практики залучення
здобувачів до участі у програмах академічної мобільності та міжнародних стажування. Рекомендації: Оновити
перелік рекомендованої літератури, для Програм вступних випробувань з іноземної мови, Програми комплексного
вступного випробування за фахом та Програми додаткового вступного випробування. Сприяння керівництва
університету щодо процесу залучення здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП “Міжнародний менеджмент” до
участі у програмах академічної мобільності та міжнародних стажувань.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.4. До того ж, враховуючи
певну узгодженість за підкритерієм 3.2, 3.3, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а
також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають
Критерію 3 з недоліками, що не є суттєвими.
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Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання у ПНУ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в університеті
(znau.edu.ua) та силабусами освітніх компонентів. Під час реалізації ОП “Міжнародний менеджмент”
використовуються такі форми викладання як: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи. Основними видами навчання за ОП є лекція, практичне, семінарське, індивідуальне заняття та
консультація, а також самостійне навчання здобувачів з використанням системи дистанційного навчання Moodle.
Перелік методів навчання складається з: навчальних кейсів, індивідуальних та групових проєктів, додаткових
майстер-класів, які здійснюються із залученням роботодавців, а також з індивідуальних наукових досліджень
здобувачів. Під час відеоогляду матеріально-технічної бази, експертна комісія отримала підтвердження якісного
забезпечення навчального процесу, яке здійснюється у сучасних комп’ютерних класах з використанням відповідного
обладнання і ліцензійного програмного забезпечення. Крім того, підтвердженням, заявлених в ОП, цілей та
програмних результатів зазначених форм і методів навчання та викладання, якими користується науково
педагогічний персонал кафедри, є позитивні результати онлайн опитувань студентів, під час моніторингу якості
освіти (znau.edu.ua), згідно якого 16,7% опитаних оцінили його на 7 (із 10); 16,7% – на 8; 41,7% – на 9; 25,0% – на 10),
а також відповіді, які отримала експертна група під час онлайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти. Загалом форми
і методи навчання на ОП “Міжнародний менеджмент” відповідають студентоцентрованості освіти та академічної
свободи, та не обмежують права здобувачів щодо творчого розвитку в університеті.

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

Під час проведення онлайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти експертна група встановити своєчасність надання в
доступній формі цілей, змісту та програмних результатів навчання та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів за ОП “Міжнародний менеджмент” на початку навчального року. Крім особистих пояснень
здобувачі мають можливість ознайомитися з цією інформацією безпосередньо на офіційному сайті університету з
ОП або силабусів (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed). Розклад занять, графік
консультацій та індивідуальні кабінети студентів також знаходяться на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua/korisna-
informatsiya/rozklad-zanyat). Підтвердженням інформування здобувачів щодо цілей та змісту навчання є, надані
експертній групі, індивідуальні плани навчання студентів. Здобувачі ОП мають можливість отримувати методичні
матеріали через інформаційну систему Moodle.

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

Експертна група підтверджує забезпечення ЗВО поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми “Міжнародний менеджмент” через участь здобувачів вищої освіти у міжнародних та всеукраїнських
науково-практичних конференціях. Здебільшого – це міжнародні науково-практичні конференції, які проводяться
вітчизняними ЗВО. ЕГ підтверджено інформацію, отриману з результатів самооцінки щодо проведення в
університеті V-ої студентської наукової конференції “Сучасні тренди міжнародних економічних відносин” та VI-ої
студентської наукової конференції “Сучасний профіль міжнародних економічних відносин в умовах пандемії” під час
проведення яких обговорювалися актуальні, для даної ОП теми та дискусії щодо проблематики функціонування
системи управління розвитком світових економічних процесів, механізмів багатостороннього міжнародного
співробітництва в умовах пандемії, напрямів трансформації систем менеджменту ТНК тощо. Заслуговує уваги участь
здобувачів у студентських наукових конкурсах. На кафедрі успішно діє науковий студентський гурток “Student
scientific corporation” (https://cutt.ly/kkYzXMG ), керування яким здійснює студент 3-го курсу О. Рожков
(https://www.facebook.com/groups/235077891578332/). Під час онлайн зустрічі зі здобувачами ОП експертна комісія
отримала підтвердження їх безпосереднього залучення до студентських наукових конкурсів та навчальних програм.
Загалом у ВНЗ, на належному рівні, відбувається процес поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, але враховуючи особливості цілей освітньої програми ОП
“Міжнародний менеджмент” слід розширити практику залучення здобувачів до досліджень, які здійснюються в
рамках міжнародної діяльності ЗВО.

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.
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Процес оновлення педагогічними та науково-педагогічними працівниками змісту освітніх компонент ОП
затверджений Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін
(https://cutt.ly/6WgWegc.), Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://bit.ly/3kV4HJQ) та Положенням про силабуси навчальних дисциплін (https://cutt.ly/nWgWtGY. Згідно п. 3
Положенням про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін Робочі програми навчальних
дисциплін щорічно оновлюються з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм а також побажань та зауважень, отриманих від здобувачів освіти та інших стейкхолдерів. Силабуси
навчальних дисциплін щорічно оновлюються на початку навчального року, розглядаються на засіданні кафедри із
залученням гаранта освітньої програми, здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів, розглядаються навчально-
методичною комісією факультету та затверджуються рішенням вченої ради факультету. На ОП «Міжнародний
менеджмент» є певні позитивні приклади оновлення контенту освітніх компонент на основі наукових досягнень та
сучасних практик, які були отримані викладачами кафедр під час їх стажувань в Норвегії, Німеччини, США, та
Україні. Також підтверджено наукова діяльність, через друк результатів наукових досліджень у наукових виданнях.
Особливої уваги заслуговують публікації, які опубліковані в наукових виданнях, внесених до наукометричної бази
Scopus, авторів: проф. Зінчук Т., проф. Куцмус Н., доц. Прокопчук О., доц. Ковальчука О., доц. Усюк Т. Матеріали
даних публікації будуть використані при викладанні таких освітніх компонент як “Глобальна економіка” та
“Моделювання та програмування міжнародних бізнес процесів”. Зазначена інформація була підтверджена під час
онлайн зустрічі з адміністрацією університету та фокус групою НПП.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження, пов'язані з Інтернаціоналізацією діяльності ПНУ здійснюється у
відповідності з Стратегією інтернаціоналізації університету на 2019-2020 роки (znau.edu.ua). Крім того в
університеті функціонує відділ міжнародного співробітництва
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20відділ%20ВМС.pdf) діяльність якого
спрямована на розвиток інтернаціоналізації університету, шляхом встановлення і розвитку міжнародних зв'язків.
Згідно самоаналізу, інтернаціоналізація діяльності НПП забезпечується шляхом: стажування навчально-
педагогічного колективу кафедри в міжнародних організаціях ООН, ОБСЄ, ЄК, консультуванням у проєктах
міжнародних організацій (Світовий банк); підтримки реалізації проєктів ПРОООН в Україні, Представництва ЄС в
Україні, Глобального екологічного фонду; створення нетворкінгу за угодами з Консорціумом американських
університетів CURAD, Міжнародним консорціумом AGMEMOD, Інститутом Я.У. Сандала, Університетами Індонезії,
Польщі, Литви, США. Дана інформація була підтверджена під час онлайн зустрічі ЕК з НПП. Заслуговує уваги
реалізація міжнародного проекту за програмою Еразмус+ освітній модуль Жан Моне проект "Аграрна політика ЄС"
(http://euagpol.znau.edu.ua/ua/), в контексті поєднання освітньої, наукової та дослідницької ініціативи, шляхом
проведення заходів, які відбуваються в рамках даного проєкту. Публікація наукових розробок НПП в міжнародних
виданнях, у тому числі, які входять до баз Web of Science, Scopus та ін. (https://cutt.ly/lgA8uPH). Під час ондайн
зустрічі з здобувачами підтверджена їх обізнаність щодо можливостей академічної мобільності та міжнародних
стажувань.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Студентоцентрованість та відповідають принципам академічної свободи всіх форм і методів навчання на ОП
«Міжнародний менеджмент». Щорічне оновлення каталогу вибіркових дисциплін, а також достатньо широкий
спектр навчальних дисциплін. Оновлення контенту освітніх компонент на основі наукових досягнень та сучасних
практик, які були отримані викладачами кафедр під час закордонних стажувань. Наявність у НПП кафедри статей,
які опубліковані в наукових виданнях, внесених до наукометричних базах Web of Science, Scopus. Належний рівень
інтернаціоналізації ЗВО, в контексті навчання та наукових досліджень.

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

Слабкі сторони: Відсутня практика залучення здобувачів до досліджень, які здійснюються в рамках міжнародної
діяльності ЗВО. Рекомендації: Активізувати процес залучення здобувачів до досліджень, які здійснюються в рамках
міжнародної діяльності ЗВО, в тому числі в рамках академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.4, 4.5. Враховуючи
певну узгодженість за підкритеріями 4.3, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а
також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 4. Усі зазначені недоліки не є
суттєвими.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти в Поліському університеті
регламентуються “Положенням про організацію освітнього процесу” (https://cutt.ly/nkYxq2z ) і передбачає такі види
контролю: вхідний, поточний, модульний, підсумковий і відстрочений, які мають відповідний перелік контрольних
заходів й цільове призначення. Оцінка успішності здобувачів вищої освіти ведеться за допомогою 100-бальної
системи. Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою, яка декомпонується на дві складові – 60 балів
(за заходи поточного та рубіжного контролю, які акумулюються до проведення екзамену) та 40 балів (за
результатами екзамену). На відеозустрічі зі здобувачами ЕГ розповіли, що основними формами поточного контролю
є усне опитування, презентації, модульні тестування, а формами підсумкового контролю - залік, екзамен та захист
кваліфікаційної роботи. На платформі Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/) розміщено робочі програми та силабуси
навчальних дисциплін, в яких детально описано критерії оцінювання контрольних заходів. Розклад екзаменів
формується ННЦ організації освітнього процесу за допомогою програми ПС-Деканат. Інтервал між контрольними
заходами - 3 дні для повноцінного режиму підготовки здобувачів вищої освіти. У ході проведених відеозустрічей
здобувачі вищої освіти підтвердили, що критерії оцінювання є для них чіткими та зрозумілими.

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

Стандартом вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня визначено, що
форма підсумкової атестації здобувачів за ОП “Міжнародний менеджмент” - публічна презентація кваліфікаційної
роботи, яка є авторським результатом спроби розв’язання актуальної науково-практичної проблеми у сфері
міжнародного менеджменту. Нормативні документи, які регулюють процедуру проходження державної атестації в
ПНУ такі: “Положення про організацію освітнього процесу” (https://cutt.ly/pEzEZdP) та “Положення про порядок
створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії” (https://cutt.ly/yEzAleS). “Положення про кваліфікаційні
роботи” (https://cutt.ly/cWgRxew) регламентує вимоги стосовно змісту, структури, оформлення, підготовки та
публічного захисту кваліфікаційних робіт. Кваліфікаційні роботи перевіряються на наявність академічного плагіату
за допомогою програм Unicheck та Strike Plagiarism компанії ТОВ “Антиплагіат”.

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

Правила проведення контрольних заходів є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу та
регламентуються: “Положенням про організацію освітнього процесу” (п. 3.14) (https://cutt.ly/pEzEZdP) та
“Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії” (пп. 3, 4, 5)
(https://cutt.ly/XEzE1Qs). Здобувачі вищої освіти розповіли, що інформацію стосовно контрольних заходів
отримують безпосередньо від НПП на початкових лекціях. При необхідності залучаються куратори та гарант ОП для
додаткової роз'яснювальної роботи через недостатнє розуміння студентами рамок та критеріїв оцінювання. Також
інформація щодо проведення контрольних заходів висвітлена в особистому кабінеті здобувача на платформі Moodle.
За результатами анкетувань 91,7% респондентів вважають, що встановлені системи та критерії оцінювання чіткі та
зрозумілі. Систему дистанційного навчання здобувачі оцінюють здебільшого позитивно: на “відмінно” -12,6%,
“добре”- 40,8%, при цьому - 14,1% студентам, що брали участь в опитуванні, форма дистанційного навчання, яку
обрав ПНУ взагалі не подобається. Встановлено, що 69,3 % здобувачів мають доступ до всіх дисциплін на платформі
Moodle, а 30.7% не мають через технічні проблеми (втратили пароль), чи взагалі не мають інтернет-зв'язку. ЕГ
рекомендувала звернути увагу на даний аспект і продовжувати удосконалювати систему дистанційного навчання.
Об’єктивність екзаменаторів, процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів дотримано в п.4
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«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (https://cutt.ly/chPav0D). У ході зустрічі зі
здобувачами вищої освіти ЕГ переконалась, що студенти обізнані про те, що вони мають право на оскарження дій
посадових осіб та НПП. Якщо виникає конфліктна ситуація, до її вирішення долучаються куратор академічної групи,
керівництво факультету та випускової кафедри. На ОП «Міжнародний менеджмент» випадків необ’єктивного
оцінювання чи виникнення конфлікту інтересів не виявлено. Під час відеозустрічі зі здобувачами експертна група
переконалась, що повторного проходження контрольних заходів за даною ОП не було. Проте студенти
проінформовані стосовно процедур оскарження оцінки та подання письмової апеляції завідувачу кафедри чи декану
факультету та, за умов письмового дозволу ректора, можливість повторно пройти процедуру контролю (п. 3.14.2.3
https://cutt.ly/nkYxq2z ). Студенти, які отримали незадовільну оцінку при проходженні підсумкового контролю,
можуть ліквідувати її через повторну процедуру контролю, яка проводиться за участі лектора дисципліни. Також
можлива третя спроба проходження підсумкового контролю, але здійснюється перед комісією.

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

У ПНУ створено чітку і зрозумілу політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності, які
врегульовані низкою документів: Положенням про академічну доброчесність, запобігання та виявлення
антиплагіату (https://cutt.ly/uf2OynD); Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://cutt.ly/fhGjJog); Порядоком перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на
наявність академічного плагіату (https://cutt.ly/fkYRj06); Положенням про кваліфікаційні роботи
(https://cutt.ly/KhGjEOC). Під час відеозустрічей ЕГ переконалась, що здобувачі вищої освіти та НПП обізнані
стосовно процедур дотримання академічної доброчесності. Для даного ЗВО проводяться інформаційні заходи на
базі бібліотеки (https://cutt.ly/BhJDPi7; https://cutt.ly/uhJFq0M), консультативні заняття із запобігання плагіату
(https://cutt.ly/SkYTovS) та академічної доброчесності, основ академічного письма (http://surl.li/xnbw), практичні
тренінги “Інформаційна культура студента”. Здобувачі проходили анкетування та 91,7 % респондентів відзначили
належну поінформованість щодо академічної доброчесності (https://cutt.ly/zWkTbxg). Перевірка унікальності
текстів здійснюється за допомогою системи онлайн-сервісів Unicheck та Strike Plagiarism. Допустимий пороговий
рівень унікальності роботи повинен бути не меншим 50%. Первинна перевірка робіт здобувачів на наявність ознак
плагіату є безкоштовною. При огляді матеріально-технічної бази ЗВО бібліотекар Наталія Завадська
продемонструвала експертній групі роботу у сервісі Unicheck та розповіла про корпоративну пошту для
оперативного обміну файлами, які підлягають перевірці (antiplagiat@polissiauniver.edu.ua). У результаті проведених
відеозустрічей встановлено, що порушень академічної доброчесності під час реалізації ОП «Міжнародний
менеджмент» не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту та
освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь. Здобувачі вищої освіти отримують інформацію
щодо контрольних заходів безпосередньо від НПП на початкових лекціях. Студенти проінформовані, що робити в
разі оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Проте на ОП “Міжнародний
менеджмент” таких ситуацій не зафіксовано. Кваліфікаційні роботи перевіряються на наявність академічного
плагіату за допомогою програм Unicheck та Strike Plagiarism компанії ТОВ “Антиплагіат”. Здобувачі вищої освіти
проходили анкетування та 91,7 % респондентів відзначили належну поінформованість щодо академічної
доброчесності.

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

Рекомендації: Експертна група рекомендувала відслідковувати залучення студентів до платформи Moodle і
продовжувати удосконалювати засоби дистанційного навчання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 5.2-5.4. Враховуючи певну
узгодженість за підкритеріями 5.1, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також
різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 5. Усі зазначені недоліки не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

На основі аналізу наданих ЗВО матеріалів щодо академічної та/або професійної кваліфікації та відповідності
дисциплінам НПП, що забезпечують викладання на ОП “Міжнародний менеджмент” та з урахуванням Наказу МОН
України “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266” кадровий склад, який забезпечує ОП за формальними ознаками відповідає достатньому рівню академічної
кваліфікації. Безпосередньо ЕГ було проаналізовано інформацію щодо базової освіти, наукового ступеня, вченого
звання, стажу роботи, публікаційної активності, проходження підвищення кваліфікації НПП протягом останніх 5
років та визначено, що усі викладачі забезпечують необхідну, для викладання на магістерському рівні, кількість
пунктів Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Необхідно відмітити, що наукова спеціальність НПП
(спец.08.00.03 - д.е.н., проф. Зінчук Т.О., д.е.н., доц. Куцмус Н.М., д.е.н., доц. Данкевич В.Є., д.е.н., доц. Литвинчук
І.Л.; спец. 08.00.04 - к.е.н., доц. Прокопчук О.А., к.е.н., доц. Горбачова І.В., к.е.н., доц. Усюк Т.В., к.е.н., доц. Пивовар
П.В.) відповідає спеціальності “073 Менеджмент”, що свідчить про достатній рівень академічної кваліфікації НПП.
Викладачі мають публікації у наукометричних базах Scopus, Web of Science (д.е.н., проф. Зінчук Т.О., д.е.н., доц.
Куцмус Н.М., д.е.н., доц. Данкевич В.Є., д.е.н., доц. Литвинчук І.Л., к.е.н., доц. Прокопчук О.А., к.е.н., доц. Горбачова
І.В., к.е.н., доц. Усюк Т.В., к.е.н., доц. Пивовар П.В.), інших наукометричних базах даних, публікації у фахових
виданнях, навчальні посібники. монографії, участь у виконанні НДР (д.е.н., проф. Зінчук Т.О., , д.е.н., доц. Куцмус
Н.М., д.е.н., доц. Данкевич В.Є., д.е.н., доц. Литвинчук І.Л., к.е.н., доц. Прокопчук О.А., к.е.н., доц. Горбачова І.В.,
к.е.н., доц. Усюк Т.В., к.е.н., доц. Пивовар П.В.), всі викладачі мають навчально-методичне забезпечення відповідних
ОК, публікації у матеріалах конференцій, беруть участь у професійних об’єднаннях. Наукові інтереси та представлені
публікації НПП засвідчують їх відповідність тим ОК, які вони викладають. Результати аналізу та проведених відео-
зустрічей підтвердили, що академічна кваліфікація НПП, які викладають на ОП, забезпечує досягнення визначених
цілей та ПРН.

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

У ЗВО діє “Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників та укладання з ними контрактів у ПНУ” (https://cutt.ly/zW43Lj4), де врегульовано умови проведення
конкурсного відбору (п.2); вимоги до осіб, які можуть брати участь у конкурсному відборі на заміщення вакантних
посад науково-педагогічних працівників (п.3); порядок оголошення конкурсного відбору, прийняття документів та
попереднього розгляду документів конкурсною комісією (п.4); процедура проведення конкурсного відбору (п.5);
укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками (п.6). Згідно положення (п.1.4,
https://cutt.ly/zW43Lj4) загальна процедура конкурсного відбору передбачає такий порядок: 1) видання наказу про
оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад, створення та затвердження складу конкурсної комісії; 2)
публікація оголошення про проведення конкурсного відбору; 3) прийом документів претендентів; 4) перевірка
комплектності поданих документів претендентом начальником відділу кадрів та ученим секретарем; 5) попередній
розгляд документів конкурсною комісією університету; 6) попереднє обговорення професійного рівня кандидатур
претендентів на заміщення вакантних посад; 7) обрання за конкурсом шляхом таємного голосування вченою радою
університету на посади: завідувача кафедри, професора, доцента, старшого викладача, асистента, директора
бібліотеки, завідувача аспірантури та докторантури; 8) укладання контракту та видання наказу ректора про
призначення (переведення) на посаду. Також у ПНУ ді “Положення про конкурсну комісію для проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів”
(https://cutt.ly/JW48lUA), яке визначає основні завдання конкурсної комісії, порядок її формування та роботи,
обов'язки, порядок оскарження рішення комісії. Під час відео-зустрічей з НПП, адміністративним персоналом та
допоміжними структурними підрозділами підтверджено, що процедури конкурсного відбору НПП у ПНУ є
прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень професіоналізму претендентів та сприятимуть успішній
реалізації ОП “Міжнародний менеджмент”.

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

В ПНУ використовується декілька напрямів залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, а
саме: 1) залучення до рецензування ОП “Міжнародний менеджмент”, зокрема (представлено у звіті СО): д.е.н.,
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проф., проф. каф. міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв Н.А.
Карасьова; заст. дир. з розвитку мережі продажів Житомирської обласної дирекції ПрАТ “УСК “КНЯЖА В.І.Г.” І.В.
Берладин; помічника ректора Буковинського державного медичного університету В. Тимчак; PR-менеджера ТОВ
“Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ” О. Воєвуцької; заст. директора з наукової роботи ННЦ “Інститут аграрної
економіки”, керівника відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, д.е.н., проф., академік
Національної академії аграрних наук України М.І. Пугачова; 2) підписання меморандумів та угод про співпрацю
(https://cutt.ly/aElUnKG), зокрема з: начальником Управлінням інформаційної діяльності та управління
комунікацій з громадськістю Житомирської обласної адміністрації І.Л. Дембіцькою; заст. начальника Головного
управління статистики у Житомирській Т.В. області Кобилинською ; ректором університету штучного інтелекту та
цифровізації Кушерець Д.В.; заступником голови громадської організації “Агенція “Гудвіл” І.М. Левківською ;
ректором ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана” Д.Г. Лук'яненко; президентом
Житомирської торгово-промислової палати А.І. Михайловим; ректором чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича Р. Петришиним; керуючою філією АТ “Укрексімбанк” у м. Житомирі С.В. Савчук; міським
головою Радомишльської міської ради В.Р. Тетерським; генеральним директором іноземного підприємства
“Євроголд Індестріз Лтд” Шепетько М.А.; 3) залучення роботодавців, фахівців галузі до проведення гостьових
лекцій; 4) проходження практик здобувачами на підприємствах; 5) залучення роботодавців до роботи в ДЕК.

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

Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців, зокрема у ПНУ існує практика проведення гостьових лекцій (https://cutt.ly/7ElO2D6), а саме:
24.09.2020 р., лектор Кріснанді Юдді (Надзвичайний і Повноважний Посол Індонезії в Україні), тема лекції:
“Міжнародна політика: тренди, виклики та перспективи”; 18.04.2021 р., лектор Хмара Марина (к.е.н., доцент
кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.
Шевченка), тема лекції: “Штучний інтелект: проблеми контролю”; 17.05.2021 р., лектор Маєвська Наталія
(виконавчий директор ГС “Ukrainian Food Valley”, координатор програми USAID, агростартапер), тема лекції:
“Агроторгівельні хаби в інфраструктурі міжнародного бізнесу: кейс Нідерландів”; 20.05.2021 р., лектор Лавриненко
Руслан (митний брокер Фармацевтична фабрика Vashpha), тема лекції: “Практичні аспекти зовнішньоекономічної
діяльності (на прикладі ТОВ ДКП “Фармацевтична фабрика”)”. У ЗВО студенти відвідують тренінги волонтера
корпусу мира Карлоса Паласіо в рамках проєкту “Лідерство для молоді” на базі інформаційно-ресурсного центру
"Вікно в Америку" за підтримки Посольства США в Україні (https://cutt.ly/qElb9eh).

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

У ЗВО діє “Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”
(https://cutt.ly/sW4N2Lx), де наведено види, форми, планування та організація підвищення кваліфікації НПП (ч.2);
результати підвищення кваліфікації та стажування НПП (ч.3). У п.2.2 (https://cutt.ly/sW4N2Lx) зазначено, що обсяг
підвищення кваліфікації НПП протягом 5-ти років не може бути меншим ніж 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Видами
підвищення кваліфікації (п.2.5, https://cutt.ly/sW4N2Lx) є: навчання за програмою підвищення кваліфікації;
стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. Викладачі, що
забезпечують викладання на ОП систематично проходять підвищення кваліфікації, зокрема: доц. Данкевич В.Є.:
стажування у європейських університетах “Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід та
глобальні тенденції” (Словаччина-Польща). (2019 р.); стажування в Інституті аграрного розвитку в Центральній та
Східній Європі ім. Лейбніца (ІАМО, Німеччина), проект “UaAgriDialog”. (2019р.); стажування у “Social entrepreneur
school IBSFil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Норвегія (2019р.).; доц. Горбачова І.В.: стажування у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти, 2017р.); стажування у
Міжнародних міжурядових організаціях (ООН, ОБСЄ, ЄС) “Інститут Міжнародної Академічної та Наукової
Співпраці” м. Відень (Австрія, 2019р.); доц. Прокопчук О.А.: стажування у Національному університеті біоресурсів і
природокористування України ННІ післядипломної освіти (2017р.); наукове стажування у Міжнародних
міжурядових організаціях (ООН, ОБСЄ, ЄС), м. Відень (Австрія, 2019 р.); доц. Усюк Т.В.: стажування у Державному
університеті штату Огайо (The Ohio State University) та Каліфорнійському державному університеті, Фресно (Fresno
State) за програмою обміну викладачів аграрних вищих навчальних закладів, що фінансується МСГ США (Faculty
Exchange Program, 2018 р.); проф. Зінчук Т.О.: стажування за програмою “Civic School for Sound EU Practice” (Level
B), Trade and Sustainable Development, Institut fur Europaische Politik&Civil Network OPORA (2018р.); стажування в
Лейбніц-Інституті аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє (Саалє), Німеччина
(2019р.); стажування за програмою “Civic School for Sound EU Practice” (Level C), Train-to-Trainers on Ukraine’s EU
association, Institut fur Europaische Politik&Civil Network OPORA (2019р.); доц. Пивовар П.В.: стажування в
Університеті штату Огайо, США, за програмою обміну викладачів аграрних вищих навчальних закладів Faculty
Exchange Program, що фінансується Міністерством сільського господарства США (2018р.); стажування в Лейбніц-
Інституті аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), м. Халлє (Саалє), Німеччина (2019р.); доц.
Куцмус Н.М.: стажування за проектом LaScalA, Міжнародний центр компетенцій з великомасштабного сільського
господарства та ІАМО, м. Халлє (Саалє), Німеччина (2019 р.).
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ПНУ стимулюють розвиток викладацької майстерності викладачів шляхом використання моральних і
матеріальних заохочень та підвищення кваліфікації. У ЗВО діє “Положення про преміювання працівників ЗВО”
(https://cutt.ly/HW4XHdG) де наведено порядок встановлення премій. У п.2.6 зазначено (https://cutt.ly/HW4XHdG),
що премії можуть виплачуватися за умови надходження додаткових коштів на розрахунковий рахунок ЗВО за:
якісну і сумлінну працю, раціональне використання обладнання, технічних засобів навчання та запровадження
новітніх технологій у навчальному процесі; впровадження, освоєння та використання новітніх технологій і техніки з
досягненням економічного ефекту в структурних підрозділах ЗВО за актами виконаних робіт; викладання
додаткових освітніх дисциплін, курсів на високому навчальному рівні; якісне і своєчасне виконання робіт, надання
послуг, за умови надходження додаткових коштів на розрахунковий рахунок ЗВО; – значні досягнення в роботі,
високі показники діяльності; інші показники діяльності, що не суперечать законодавству України. У “Положенні про
нагороди та почесні звання ЗВО” (https://cutt.ly/2W4Cjme) наведено особливості встановлення нагород та почесних
званнь. Також, і ПНУ здійснюється виплата премій з 01.03.2020 р. науковим керівникам переможців ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; переможців ІІ туру
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів ЗВО (за І
місце – 12600 грн.; за ІІ місце – 11350 грн.; за ІІІ місце – 10100 грн.), за публікацію наукових праць у вітчизняних
та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of
science, які не є перекладами з інших мов, у розмірі 10100 грн. за одну працю на всіх авторів; за оформлення патенту
на винахід або на корисну модель у розмірі 3800 грн. на всіх авторів; за присудження наукового ступеня доктора
наук у розмірі 18900 грн, доктора філософії (кандидата наук) у розмірі 10100 грн. (https://cutt.ly/QW4CLfA). Під час
відео-зустрічі з НПП було підтверджено отримання премій.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Взірцеве стимулювання НПП за результатами їх активності у науковій сфері та у сфері залучення здобувачів до
наукової та грантової діяльності. Активне сприяння професійному розвитку викладачів за рахунок активної участі у
грантових проєктах з можливістю довгострокового стажування за кордоном.

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

Слабкі сторони: У ЗВО не формується узагальнений рейтинг викладачів за результатами їх активності за звітній
період, що є однією з слабких сторін у процесі конкурсного добору викладачів. Недостатня кількість НПП з досвідом
практичної роботи. Рекомендації: Розробити узагальнену систему оцінювання активності НПП за звітний період.
Більш активно залучати фахівців-практиків до процесу навчання та викладання.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має значний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.3- 6.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 6.1 та 6.2 і голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 6. Усі зазначені недоліки не є суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Експертній групі був наданий відеоматеріал та проведений онлайн-огляд матеріально-технічної бази ПНУ.
Університет має зручне місце розташування в парку імені Гагаріна з наявною інфраструктурою (магазини, кафе,
ресторани). Транспортне забезпечення дозволяє швидко дістатися до ЗВО. Біля центрального входу розміщена
екоальтанка, яка працює на сонячних батареях, що дає можливість зарядити свої гаджети. На внутрішньому подвір'ї
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закладу освіти розташовані сонячні панелі, капличка та майданчик для відпочинку студентів, на якому у теплу пору
року проводяться заняття у спеціальних альтанках. Здобувачі вищої освіти та НПП мають безоплатний доступ до
комп'ютерних аудиторій в корпусі №2, які облаштовані за сучасними вимогами. За потреби здобувачі можуть
користуватися фондом бібліотеки, який налічує близько 500000 примірників та понад 100 найменувань
періодичних видань, зведеним електронним каталогом та електронною бібліотекою, університетським репозитарієм
і різними інформаційними ресурсами, які представлені на сайті бібліотеки. Бібліотечний фонд у достатній кількості
забезпечений навчальними посібниками і підручниками з основних дисциплін ОП “Міжнародний менеджмент”. В 4
корпусі проходять основні заняття. Вхід ЗВО охороняється приватною фірмою. Експертна група переконалася, що
при вході в ПНУ є засоби захисту від Covid-19. У холі проходять тематичні виставки, наявний центр копіювання, де
студенти мають можливість сканувати, друкувати необхідні матеріали, фінансова інфраструктура (термінал,
банкомат), кафетерій, 3 ліфти та вбиральні. На поверхах розміщені заходи пожежної безпеки та схеми евакуації. За
кафедрою закріплено 3 кабінети (завідувача кафедри, гаранта та викладацька), які обладнані комп'ютерами,
ноутбуками, 2 ксероксами та 2 аудиторії для проведення навчальних занять, облаштовані телевізорами,
проекторами та мультимедійними системами. Кабінет для наукових засідань гуртка Student scientific corporation
забезпечений телевізором та мультимедійним обладнанням, банером з відображенням історії даної спеціальності та
власна бібліотека, яку поповнюють НПП після проходження міжнародних стажувань. Здобувачі мають можливість
використовувати монографії, наукові статті, навчальні посібники для написання кваліфікаційних робіт. Поряд з
кабінетом декана знаходиться деканат та велика лекційна аудиторія для проведення занять і конференцій,
обладнана мультимедійною установкою, що вміщує 90 осіб. За сприяння ректорату кафедрою було відкрито
Інформаційний центр Європейського союзу, на відкритті якого був присутній посол ЄС. Центр використовується для
освітніх цілей, проведення різнопланових заходів, міжнародних конференцій, студентських зібрань та оснащений
технічними засобами. ЕГ було продемонстровано конференц-зал, в якому проходять засідання Вченої ради,
тренінги, семінари, форуми для здобувачів. У головному корпусі знаходиться кабінет ректора, бібліотека, музей
історії університету та актова зала на 250 осіб.

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

Директор бібліотеки Марина Ігнатюк під час відеозустрічі розповіла, що бібліотека забезпечує якісне та оперативне
обслуговування користувачів. Бібліотека має автоматизовану книговидачу, література зі штрих кодами та на сайті
наявні повнотекстові електронні документи відкритого доступу. Міністерство виділяє доступ для баз даних Web of
Science та Scopus, до якої можливо зайти і користуватися з будь-якого комп'ютера в університеті. Електронна
бібліотека налічує понад 77000 документів повних текстів, репозитарій – більше 13000 документів повного тексту.
Здобувачі мають доступ до підручників, монографій, навчальних посібників. Директор бібліотеки продемонструвала
навчальний посібник, який випустили НПП даної ОП і запевнила, що в репозитарії у кожного викладача велика
кількість повнотекстових документів, розміщених в електронній бібліотеці та електронному каталозі. Репозитарій
доступний для будь-якого користувача. Наталія Завадська продемонструвала експертній групі роботу онлайн-
сервісів Unichek та Strike Plagiarism та запевнила, що процедури академічної доброчесності у ЗВО дотримуються
всіма учасниками освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти та НПП мають безоплатний доступ до мережі Wifi. Для
дистанційного навчання використовують платформи Moodle та Zoom, для перевірки ЕГ був наданий логін та пароль
на платформу Moodle (http://moodle.znau.edu.ua). В Поліському університеті сучасне комп'ютерне забезпечення
налічує ліцензійні програми Office, Windows, AR, намагаються перейти на Python. ПНУ забезпечує безоплатний
доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних
для навчальної

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою
програмою « Міжнародний менеджмент». Під час зустрічей з різними фокус-групами експертна група
переконалася, що в ПНУ дотримані всі санітарні норми, дотримано тепловий та протипожежний стани. Здобувачі
повідомили, що заходи щодо забезпечення безпеки здійснюються регулярно (cutt.ly/wkq8gUT), на кожному поверсі
розташовані схеми евакуації та протипожежні засоби. В ПНУ вживаються заходи стосовно запобігання поширенню
Covid-19 (cutt.ly/SkA8IBC). На відеоматеріалі ЕГ побачила умови проживання в гуртожитку №2 і переконалась, що
умови для життя задовільні. Кімнати теплі та відремонтовані, встановлено нові газові плити, санвузли з подачею
теплої води. Гуртожиток розташований поряд з транспортною зупинкою для швидкого переміщення до
університету. Для посилення безпеки здобувачів ПНУ наймає спеціалізовану службу охорони (cutt.ly/ynUlGpE). У
ході відео зустрічі штатний психолог розповів, що проводяться різні психологічні майстерні, семінари, лекції, заходи
неформальної освіти, де здобувачі знаходять для себе різні способи самореалізації. Спілкування відбувається
цілодобово через Телеграм-канал за допомогою чат-бота, на сайті наявні контакти для зворотного зв'язку. Студенти
можуть отримувати безкоштовну психологічну підтримку в психологічному хабі Safe Space та психологічному центрі
«In Vivo». Також при вході в навчальний корпус розташована «Скринька довіри».
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Під час відеозустрічей із різними групами зацікавлених осіб на ОП «Міжнародний менеджмент» експертна група
дійшла висновку, що Поліський національний університет забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти. Освітня підтримка регламентується «Положенням
про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/nkYxq2z). Здобувачі вищої освіти розповіли, що ознайомлені з
системою вибору дисциплін, системою оцінювання під час спеціальних бесід, виокремили деяких НПП зі своїми
неординарними підходами до викладання дисциплін та завірили, що завжди можуть звернутися за допомогою
написання тез, статей та кваліфікаційних робіт до своїх наставників. Студенти використовують періодичні та
науково-навчальні матеріали завдяки діяльності бібліотеки, але перевагу надають електронному каталогу.
Інформаційну підтримку здобувачі вищої освіти отримують на офіційному сайті, в групі кафедри на Фейсбуці
(https://www.facebook.com/groups/258963365749958), в Інстаграм, Телеграм та Viber-чатах. Інформацію стосовно
навчального процесу отримують на платформі Moodle та Zoom. Консультативну та організаційну підтримку завжди
можна одержати через інститут кураторства, студентське самоврядування та працівників бібліотеки. В ПНУ є різні
локації на «Сьомому небі», а саме: Green дім – екоцентр, який займається екологічними проектами та грантами.
Здобувачі можуть стати волонтерами, брати участь у різноманітних проектах та проводити власні дослідження.
Студенти долучаються до ноосфери зі своїми унікальними ідеями і розвивають їх в інформаційних бізнес-проектах.
Працівники даної локації надають спеціальне обладнання та інструментал, який необхідний для виконання
проектів. Центр по роботизації створений для здобувачів, які зацікавлені в програмуванні. На локації є можливість
створити робота, запустити власний проект чи підвищити рівень своєї кваліфікаційної роботи. Експертна група
рекомендувала приділити увагу аспекту працевлаштування здобувачів вищої освіти за допомогою провідних
роботодавців. Залучення більшої кількості роботодавців з міста Житомира для забезпечення баз практик для
студентів і можливого подальшого працевлаштування. Проводити для здобувачів тренінги, ярмарки вакансій та
лекції з актуальних питань сьогодення. Соціальна підтримка здійснюється завдяки соціально-психологічній службі,
цілодобово діє психологічний хаб та психологічний центр «In Vivo» (https://cutt.ly/cWgJ4wj). Експертна група
проаналізувала результати опитувань здобувачів ОП «Міжнародний менеджмент» і дійшла висновку, що студенти
задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.

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

Експертна група переконалась, що ПНУ створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з особливими
освітніми потребами. Під час відеозустрічі було продемонстровано пандуси з металевими перилами при вході в
корпуси №2 і №4, автоматизовані двері, ширина коридорів дозволяє пересуватись на інвалідних візках, 3 ліфти в
робочому стані з цікавим дизайном. Також є черговий, який надає допомогу особам з особливими освітніми
потребами. На ОП «Міжнародний менеджмент» такі особи не навчаються, проте ПНУ повністю готовий до вступу
осіб з особливими освітніми потребами.

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

У Поліському національному університеті існує чітка й зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних
ситуацій, яка прописана в «Положенні університету про запобігання та врегулювання випадків, пов'язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями»
(https://cutt.ly/UkIy9cC). Учасники відеозустрічей запевнили експертну групу, що ознайомлені з даним документом
і знають, що робити і куди звертатись у разі виникнення конфліктних ситуацій. У ЗВО визначено особу з питань
запобігання та виявлення корупції (https://cutt.ly/mj6gG7B). Проте на даний момент випадків конфліктних ситуацій
за ОП «Міжнародний менеджмент» зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічна база ПНУ має програмне забезпечення, аудиторії обладнані телевізорами, мультимедійними
системами та проекторами. Здобувачі та НПП мають безоплатний доступ до бібліотечного фонду та мережі Інтернет.
Для осіб з особливими освітніми потребами створено всі умови для вільного доступу до університету та навчальних
аудиторій. Для здобувачів регулярно проводяться опитування. На базі ПНУ діє соціально-психологічна служба для
підтримки студентів. Конфліктних ситуацій за даною ОП не виявлено.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Слабкі сторони: Недостатньо активна робота щодо сприяння подальшому працевлаштуванню здобувачів.
Рекомендації: Проводити активну роботу з роботодавцями державних структур та приватних підприємств міста
Житомир та області для розширення кількості баз практик для здобувачів вищої освіти та подальшого
працевлаштування. Організовувати для студентів бізнес-тренінги, ярмарки вакансій, круглі столи із провідними
роботодавцями регіону.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 7.1-7.3, 7.5-7.6. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 7.4, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 7. Усі зазначені недоліки
не є суттєвими.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичність перегляду освітньої програми відбувається у відповідності
з загальноінститутською політикою та основними процедурами внутрішнього забезпечення якості освіти
визначеними Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/nf1sivA), яке чітко
фіксує періодичність та процедуру реалізації моніторингу та внесення змін в ОП. Процедура моніторингу та
періодичності перегляду ОП визначена Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої
програми (https://cutt.ly/nf1aGYt), Роз’яснення щодо групи забезпечення та проектної групи визначені Положенням
про групи забезпечення спеціальностей та проектні групи освітніх програм (https://cutt.ly/CWgZhpz ). Дані
положення розміщені на сайті університету і знаходяться у вільному доступі. ОП “Міжнародний менеджмент”
затверджена Вченою радою університету і введена в дію у 2021 році, акредитується вперше. У 2021 році, відповідно
розвитку програми в контексті змін, які відбуваються в міжнародному бізнесі та з метою забезпечення належного
рівня професійно-управлінської діяльності майбутніх спеціалістів, врахувавши пропозиції гаранта та НПП кафедри,
в програмі переглянутий перелік ОП, а також, враховуючи пропозиції стейкхолдерів, розширено перелік вибіркових
компонент.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Експертною групою, під час проведення онлайн зустрічі з здобувачами вищої освіти був підтверджений факт щодо
їх безпосереднього залучення до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як
партнерів через органи студентського самоврядування. Процедура опитувань має вигляд онлайн опитування. Члени
комісії мали можливість ознайомитися з результатами звіту цього опитування, згідно з якими 66,7 % респондентів
підтвердили співпадіння очікувань з реальним змістом ОП та 91,7 % опитаних рекомендуватимуть випускникам
бакалаврського рівня освіти дану ОП. Також були надані протоколи засідань кафедри, в яких приведені пропозиції
від здобувачів даної ОП щодо покращення даної програми, а саме: С. Сидоренко, Є. Морозов, В. Левківський
запропонували ввести до каталогу вибіркових дисциплін “Психологія лідерства”, а Т. Білоус дисципліни
“Міжнародний інвестиційний менеджмент”. Результатом співпраці зі студентами стало введення до переліку
вибіркових дисциплін “Глобальні бізнес-стратегії”, “Міжнародний інжиніринг”, “Блокчейн технології в
міжнародному бізнесі”. Також представники студентського самоврядування входять до складу Вченої ради
університету, на якій безпосередньо обговорювалась та затверджуються ОП “Міжнародний менеджмент”.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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З матеріалів самооцінювання та згідно з витягами з протоколів засідання кафедри № 1 від 26.08.2020 р. та № 12 від
30.03.2021, які були представлені експертній групі було доведено залучення представників роботодавці від
Житомирської торгово-промислова палата ТПП, підприємства “Євроголд Індестріз Лтд”, Радомишльської міської
рада Житомирської обл., Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської
облдержадміністрації, філії АТ «Укрексімбанк», м. Житомир, ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ» до процесу
проектування ОП “Міжнародний менеджмент”. Слід звернути увагу на те, що Головою комісії з підсумкової атестації
здобувачів за ОП університет заявив О. Воєвуцька, PR-менеджер ТОВ «Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ», що
надасть можливість якісно проаналізувати результати навчання випускників ОП і отримати відповідні рекомендації
щодо підготовку майбутніх фахівців за даною ОП. Крім того експертна комісія отримала підтвердження
зацікавленості до процесу періодичного перегляду освітньої програми зі сторони роботодавців щодо даної ОП під
час онлайн зустрічі. Загалом роботодавці оцінили рівень підготовки здобувачів ОП “Міжнародний менеджмент”
позитивно і проявили зацікавленість щодо працевлаштування випускників програми та побажання щодо
безпосередньої участі в покращенні якості ОП “Міжнародний менеджмент”. Також представниками роботодавців
буди озвученні пропозиції щодо більш активного залучення наукових установ та компаній-стейкхолдерів до
навчального процесу, підготовки та реалізації спільних проектів тощо.

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

Освітня програма “Міжнародний менеджмент” акредитується вперше. Проведені експертною групою онлайн
зустрічі з роботодавцями та представниками галузі довели реальну потребу регіону у фахівців за даним напрямом
підготовки. Багато НПП випускаючих кафедр мають попередній досвід моніторингу кар’єрного шляху випускників і
здійснення комунікацій з ними. На відкритій зустрічі з експертною комісію були присутні випускники університету,
які наголошували на достатньо високому потенціалі кафедри та її навчально-педагогічного персоналу. Під час
зустрічі з із адміністративним персоналом та допоміжними (сервісними) структурними підрозділами експертна
комісія отримала підтвердження інформацію щодо відсутності в університеті підрозділу, відповідального за
збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників. Слід зазначити, що
представниками адміністрації університету була заявлені плани щодо формування Асоціації випускників та
впровадження спеціальних програмних продуктів для збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників освітньої програми.

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

У ПНУ існує чітке розуміння щодо функціонування системи забезпечення якості закладу вищої освіти, яке
регулюється наступними документами: Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
(https://cutt.ly/SgqTMas), Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату
(https://cutt.ly/GWgNn5p). В відомостях самооцінювання ОП “Міжнародний менеджмент” був наведений ряд
недоліків щодо процедури внутрішнього забезпечення якості ОП в 2020-2021 навчальному році. Експертна комісія
здійснила перевірку всіх дій, які були направлені на виправлення зазначених недоліків. Зокрема, комісії був
наданий доступ до платформи Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/), на якій розміщено навчально-методичне
забезпечення освітніх компонентів ОП “Міжнародний менеджмент”. Перевірено вдосконалений каталог силабусів
вибіркових дисциплін ОП. Оновлений перелік основних міжнародних заходів, які сприяють підвищенню якості
освіти та інтернаціоналізації університету, Крім того для аналізу якості надання освітніх послуг серед здобувачам
вищої освіти, які навчаються за ОП “Міжнародний менеджмент” проводиться анонімне опитування, результати
аналізу якого були надані експертній групі. Під час проведення аналізу експертною комісію явних недоліків в
освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми не виявлено.

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

Освітня програма “Міжнародний менеджмент” переглядається вперше. Але під час онлайн зустрічей з гарантом
програми та НПП підтверджено врахування певних висновків та рекомендації експертів щодо акредитаційної
експертизи за іншими освітніми програмами університету.

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

Основну координацію культури якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності
університету здійснює ННЦ та безпосередньо ректор університету, наглядовою радою та Вченою радою університету.
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Онлайн зустріч із керівництвом Центру засвідчила її об’єктивне розуміння завдань нової парадигми акредитації
освітніх програм. Подібне розуміння має також адміністративний персонал та НПП персонал, який забезпечує
освітній процес за освітньою програмою “Міжнародний менеджмент”. Всі задіяні в навчальному процесі особи
ознайомлені, дотримуються та популяризують політику забезпечення академічної доброчесності. В організаційному
контексті ЗВО вживає належних заходів для розробки системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО чітко та послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду освітньої програми, відповідно розроблених та оприлюднених на сайті документів. НПП
кафедр та роботодавці залучені до процедури перегляду освітньої програми. Проведення онлайн опитувань
здобувачів щодо методів навчання та якості надання освітніх послуг.

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

Слабкі сторони; Відсутність належної практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху
випускників, Рекомендації: Слід посилити практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного
шляху випускників. Більш активне залучення наукових установ та компаній-стейкхолдерів до навчального процесу,
підготовки та реалізації спільних проектів тощо.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 8.1-8.3, 8.5-8.7. Враховуючи
певну узгодженість за підкритеріями 8.4 голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а
також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 8. Усі зазначені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Експертна група встановила, що права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу регулюються документами:
Статут Поліського національного університету (https://cutt.ly/lEzE6Y3), Колективний договір
(https://cutt.ly/5EzRiWg), Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/FEzRaow), Правила
внутрішнього розпорядку (https://cutt.ly/rEzRfUJ) та інші, які знаходяться на офіційному веб-сайті Поліського
національного університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) у відкритому доступі для
всіх інтернет-користувачів. У ході відеозустрічей було з'ясовано, що встановлено чіткі і зрозумілі правила і
процедури, які дотримуються під час реалізації ОП “Міжнародний менеджмент”.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

На своїй сторінці в Фейсбуці (https://www.facebook.com/groups/258963365749958) кафедра міжнародних
економічних відносин та європейської інтеграції розмістила допис для обговорення ОП “Міжнародний менеджмент”
та закріпила електронну адресу: usjuktanja@gmail.com з метою одержання зауважень та пропозицій зацікавлених
сторін. Для звуження пошуку експертна група рекомендувала проект обговорення перенести на офіційний сайт ПНУ
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya), так як там наявний спеціальний розділ. Інформацію про
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відкриту відеозустріч було оприлюднено завчасно на сайті університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-
news/vidkrita-zustrich) і будь-який бажаючий міг доєднатись за посиланням.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Поліський національний університет своєчасно оприлюднив інформацію про ОП “Міжнародний менеджмент”
(https://cutt.ly/4EzRkWO) на своєму веб-сайті (http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-zed).
Під час дистанційних відео зустрічей експерти переконалися, що інформування відповідних заінтересованих сторін
стосовно ОП відбувається вчасно та у повному обсязі. Інформацію про відкриту відеозустріч було оприлюднено
завчасно на сайті університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vidkrita-zustrich) і будь-який бажаючий міг
доєднатись за посиланням.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Нормативні документи Поліського національного університету знаходяться у відкритому доступі для всіх інтернет-
користувачів на офіційному сайті ЗВО. Опитування та результати анкетувань висвітлено на сторінці кафедри. Всі
учасники освітнього процесу ознайомлені зі своїми правами та обов'язками.

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

Рекомендації: Проект обговорення з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін перенести зі
сторінки кафедри на Фейсбуці на офіційний сайт кафедри для легкого та швидкого доступу стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 9.1, 9.3. До того ж, враховуючи
певну узгодженість за підкритерієм 9.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів та їх контексту, а
також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП загалом відповідає Критерію 9. Усі зазначені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні
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V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Рудніченко Євгеній Миколайович

Члени експертної групи
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Ільєнко Оксана Вікторівна

Агура Юлія Олександрівна
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