
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23835 Агрономія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 201 Агрономія

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 23835

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

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 Кравець Ірина Станіславівна, Медведєва Юлія Вікторівна, Мринський
Іван Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.10.2021 р. – 06.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://bit.ly/3D19RMP

Програма візиту експертної групи https://bit.ly/3D2AHEp

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

У цілому ОПП «Агрономія» відповідає Критеріям щодо акредитаційної експертизи. Цілі освітньої програми дотичні
суспільній місії та Стратегії Поліського національного університету. Освітній процес регламентовано чинними
положеннями і нормативною документацією. Зміст освітньо-професійної програми «Агрономія» відповідає усім
нормативним вимогам, а структурно-логічна схема відповідає заявленій предметній області та має логічну
послідовність. Освітній процес на ОП, професійний кадровий потенціал, структура та зміст освітньої програми
дозволяють досягнути поставлених цілей та програмних результатів навчання. В університеті дотримано процедури
публічності, прозорості щодо викладеного контенту; забезпечено вільний доступ до всієї інформації та
інфраструктури, студентоцентрований підхід у навчальному процесі, забезпечуються права академічної свободи;
дотримано права й обов’язки усіх учасників навчального процесу. Фінансові, матеріальні ресурси та створений
освітній простір – забезпечують належне виконання поставлених завдань. Загалом ОПП «Агрономія» відповідає
суті критеріїв і підкритеріїв, а виявлені слабкі сторони є несуттєвими й легко усуваються у часі.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Узагальнення сильних сторін та позитивних практик за ОПП «201 Агрономія», що акредитується наступне:
Поліський національний університет має належну локальну нормативну базу, яка стосується всієї освітньої
діяльності за ОПП 201 «Агрономія»; цілі програми сформульовані у відомостях самооцінювання відповідають
суспільній місії та стратегії ЗВО; при розробці ОПП враховано досвід аналогічних вітчизняних та закордонних
програм; правила прийому на навчання за ОП прозорі, зрозумілі, без дискримінаційних ознак; у ЗВО здійснюється
онлайн опитування здобувачів, викладачів, роботодавців, випускників; конкурсний добір НПП здійснюється
прозоро, відповідно до нормативної бази законодавства України та внутрішньо університетської; викладачам
створено сприятливі умови для їх професійного розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення; у ЗВО
розроблена і функціонує система академічної доброчесності та приділяється належна увага внутрішньому
забезпеченню якості вищої освіти, гарною практикою є формування культури якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої діяльності за ОП. Проводиться впровадження Рад з якості освіти, до складу яких входять гарант,
група забезпечення спеціальності, здобувачі тощо; для ефективного виконання навчальної і самостійної роботи
здобувачам надана можливість використовувати Систему дистанційного навчання Поліського національного
університету, навчальну платформу Moodle, та інші сучасні додатки такі як ZOOM, Viber, тощо; практична
спрямованість освітнього процесу із виконанням дослідів та проведенням практичних заняттях у польових і
лабораторних умовах; діяльність «Психологічного хабу» забезпечує не тільки психологічну підтримку здобувачів та
НПП, а й сприяє розвитку соціальних навичок, зокрема навичок поведінки при конфліктних ситуаціях; до реалізації
освітньої програми залучено науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь, вчене звання,
кваліфікацію та наукові публікації за спеціальністю, що відповідає профілю і напряму освітніх компонентів; вагому
підтримку викладачам і здобувачам освіти у поєднанні навчання і досліджень забезпечує наукова бібліотека; НПП
підвищують свою кваліфікацію, в тому числі у закордонних установах, здійснюють необхідну для ефективного
функціонування ОП методичну і наукову роботу.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

з метою покращення заходів, спрямованих на розвиток навичок «soft skills» у здобувачів рекомендовано створення
студентського наукового гуртка на кафедрі ґрунтознавства і землеробства; з метою активізації професійного
розвитку науково-педагогічних працівників впровадити систему рейтингової оцінки діяльності; розширити спектр
вибіркових дисциплін у напрямі розвитку спеціальних компетентностей (СК): СК1 Здатність керувати колективом,
забезпечувати розвиток персоналу, толерантно сприймати соціальні, етнічні та культурні відмінності; СК 8 Здатність
до розробки та викладання навчальних дисциплін у закладах вищої та фахової передвищої освіти та програмних
результатів навчання (ПРН): ПРН10. Здійснювати ефективне управління персоналом і ресурсами, забезпечувати
професійний розвиток персоналу, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та внесок його учасників
до цих результатів; для забезпечення досягнення всіх результатів навчання, визначених у відповідному стандарті
вищої освіти та урахуванні галузевого і регіонального контексту розширити перелік програмних результатів
навчання, передбачених ОПП; при наступному перегляді ОПП варто вирівняти за кількістю кредитів вибіркові
компоненти освітньо-професійної програми з метою спрощення формування навчальних планів і передбачення
навантаження для науково-педагогічних працівників; посилити заходи протипожежної безпеки у гуртожитках
шляхом проведення тренувань, збільшення кількості систем попередження пожеж; для покращення комунікації з
випускниками Поліського національного університету створити Асоціацію випускників; для достатнього
забезпечення умов для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами передбачити наявність
в навчальних корпусах та гуртожитках університету присутність інформаційних табличок зі шрифтом Брайля та
пандусів у гуртожитках; рекомендовано збільшити кількість практичних та лекційних занять від представників
роботодавців та інших фахівців практиків у галузі аграрних наук.

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.

Основною метою ОПП «Агрономія» в ПНУ (https://bit.ly/3FG4fts) є формування у здобувача вищої освіти здатності
розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері агрономії. Професійна підготовка ЗВО передбачає формування таких
навичок та вмінь, які дозволять магістру самостійно вирішувати складні питання організації технології
вирощування польових культур; проектувати науково-обґрунтовані сівозміни для різних форм господарювання;
розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості основної продукції; розробляти інтегровані системи
захисту для певної польової культури використовуючи сучасні інформаційні технології обробки інформації про стан
посівів цієї культури; проводити наукові дослідження. Цілі освітньо-професійної програми чітко сформульовані та
відповідають місії та стратегії Поліського національного університету, яка визначена Стратегією розвитку ПНУ до
2025 року, що розміщена на офіційному веб-сайті (https://bit.ly/3lwW6jh) та полягає у: підготовці професійної еліти
та формуванні експертної екосистеми для сталого регіонального розвитку. Свою місію ПНУ реалізовує через основні
напрями розвитку, до яких належать освіта, дослідження, творення державної та регіональної політики,
підприємництво та залучення інвестицій, соціальна відповідальність та етичне лідерство. Унікальність освітньої
програми Агрономія у ПНУ, що підтверджено при спілкуванні з гарантом Журавлем С.В., полягає у тому, що вона
орієнтована на ознайомлення з сучасними тенденціями розвитку агрономічної науки, вивчення передового досвіду з
впровадження сучасних агротехнологій з врахуванням зональних особливостей, а також участь у проведенні
прикладних досліджень з актуальних проблем агрономії. Важливим аспектом професійного розвитку здобувача
вищої освіти є відпрацювання органічних технологій вирощування сільськогосподарських культур на збіднених
(деградованих) землях Полісся з метою їх подальшого впровадження у господарствах різних форм власності.
Практичне відпрацювання і теоретичне обґрунтування зазначених технологій із залученням здобувачів вищої
освіти відіграє важливу роль у формуванні їх базового рівня знань і професійних компетенцій. Належний
професійний рівень сприятиме високій конкурентоспроможності здобувачів вищої освіти на ринку праці та високій
соціалізації з можливістю інтеграції в ринкові процеси що відбуваються у аграрній сфері України. Усе вище
перераховане сприяє високій мотивації до навчання та гарантує належну якість підготовки компетентних фахівців у
галузі агрономії, здатних забезпечити успішне ведення сільськогосподарського виробництва.

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

Цілі ОПП визначені з врахуванням потреб стейкхолдерів. На зустрічі з експертною групою, роботодавці
підтвердили вагомість та мету ОПП, професійну спрямованість підготовки фахівців. Підготовку фахівців,
необхідність їх на ринку праці високо оцінили роботодавці, присутні на зустрічі та залучені до здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП: керівник групи Західного регіону компанії «Долина» Орловський Микола
Йосипович; головний агроном ПП «Галекс Агро» Карпишин Олександр Володимирович; в.о. директора Волинської
державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства НААН Пузняк Оксана Михайлівна;
керівник регіонального структурного підрозділу ТОВ «Фертчем» Петрук Микола Юрійович. Роботодавці надали
рецензії на ОПП Агрономія: https://bit.ly/3mFKSIw. Вдосконалення освітніх програм відбувається з результатами
опрацювання результатів періодичних опитувань, які проводяться серед здобувачів вищої освіти
(https://bit.ly/2X6Gnht, https://bit.ly/3DAKcLq). Узагальнені результати анкетування представлені на запит
експертної групи – Моніторинг якості вищої освіти освітньо-професійної програми «Агрономія» другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» у 2021-2022 році (https://bit.ly/3iXxpea).
Результати навчання та зміст дисциплін обговорюються на зустрічах здобувачів з представниками роботодавців, на
які запрошують викладачів ЗВО, завідувачів кафедр, що було підтверджено при зустрічі з роботодавцями, НПП та
інформацією на сайті кафедри ґрунтознавства і землеробства (https://soil-zt.jimdosite.com/zahodi/), документами,
наданими на запит експертної групи – Приклади пропозицій від роботодавців і здобувачів, які були враховані при
перегляді освітньої програми «Агрономія» (https://bit.ly/3AzNixh, https://bit.ly/3p0406E). Характер зустрічі зі
стейкхолдерами вказує про дійсний, а не формальний характер щодо їх залучення.

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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ОПП Агрономія є актуальною щодо потреб ринку праці, галузевого та регіонального контексту. Так при підготовці
та оновлені ОПП враховувалась «Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2027 року»
(https://bit.ly/2YEOeTJ, https://bit.ly/3AAmInC), яка передбачає розвиток органічних рослинництва і тваринництва
та виробництво органічних продуктів харчування – точки конкурентоспроможності регіональної економіки,
трансформовані у регіональну смарт-спеціалізацію. Згідно стратегії передбачена розробка нових технологій та
підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва. Для широкого впровадження
інноваційних розробок в органічному виробництві важливого значення набуває формування нового профілю
компетенцій. Для роботи у таких господарствах і на таких виробництвах необхідні спеціалісти нової формації, що
означає необхідність їх підготовки та перепідготовки відповідно до вимог ведення органічного сільського
господарства та виробництва органічних продуктів харчування. Програмні результати навчання ОПП Агрономія
враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, що підтверджують
ПРН 3, 6, 7. За результатами аналізу звіту, зустрічей з гарантом ОПП та НПП, було встановлено, що при формуванні
ОПП автори враховували досвід аналогічних вітчизняних та закордонних програм (https://bit.ly/3FRHd3h), зокрема
Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України, Харківського національного аграрного ун-ту ім.
В.В. Докучаєва, Сумського національного аграрного ун-ту, Херсонського державного аграрно-економічного ун-ту,
Уманського національного ун-ту садівництва, Дніпровського державного аграрно-економічного ун-ту,
Білоцерківського національного аграрного ун-ту, Вінницького національного аграрного ун-ту, Львівського
національного аграрного ун-ту, Миколаївського національного аграрного ун-ту, Одеського державного аграрного
ун-ту, Подільського державного аграрно-технічного ун-ту, Полтавського державного аграрного ун-ту,
Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника, Таврійського державного агротехнологічного ун-ту,
Центральноукраїнського національного технічного ун-ту, Чернівецького національного ун-ту ім. Федьковича,
Чернігівського національного технологічного ун-ту. Також було також враховано змістовне наповнення наступних
аналогічних іноземних програм: Ташкентського державного аграрного ун-ту, Республіка Узбекистан
(https://bit.ly/3lAv76r); Казахського агротехнічного ун-ту імені С.Сейфулліна, Республіка Казахстан
(https://bit.ly/3iVLxof); Ун-ту Вітовта Великого (Vytautas Magnus University), Каунас, Литва (https://cutt.ly/SEe2BK5);
Ун-ту природничих наук у Вроцлаві (Uniwersytet Przyrodniczego we Wrocławiu, UPW), Вроцлав, Польща
(https://study-in-wroclaw.pl); Казахського національного аграрного дослідницького ун-ту, Республіка Казахстан
(https://bit.ly/3axrdVG), що сприяло формуванню спільних методичних та змістовних підходів обов’язкових освітніх
компонентів.

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 включає всі необхідні компоненти відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» галузі
знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 17.11.2020 р. №1420 «Про затвердження стандарту вищої освіти за
спеціальністю 201 «Агрономія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти», за допомогою яких забезпечує
можливість досягнення всіх програмних результатів навчання. Усі програмні результати навчання освітньої
програми (їх 12, https://bit.ly/3FG4fts) відповідають 12 програмним результатам навчання, що визначені стандартом
(https://bit.ly/3oXikNf). При аналізі ОПП експертною групою встановлено, що ПРН 13. «Надавати консультації з
питань інноваційних технологій в агрономії», передбачений стандартом, відсутній. Проте аналіз ЕГ обов’язкових
компонентів ОПП встановив наступне: ОК5. «Агроекологія» передбачає вивчення теми: «Управління стійкістю
агроекосистеми. Врахування кліматичних факторів при наданні консультацій агровиробникам з питань
інноваційних агротехнологій.», що відображено в робочій програмі (https://bit.ly/3B1IwJ3) і силабусі
(https://bit.ly/3vN4JtD) дисципліни; ОК7. «Інноваційні технології в рослинництві» передбачає вивчення теми:
«Інтенсивні та індустріальні технології вирощування в рослинництві. Механізм надання консультацій з питань
інноваційних агротехнологій», що відображено в робочій програмі (https://bit.ly/3ACAqqa) і силабусі
(https://bit.ly/2XdvOJy) дисципліни; ОК9. «Сучасні системи агротехнологій» передбачає вивчення теми: «Елементи
сучасної інтенсивної агротехнології вирощування с.-г. культур. Механізм консультування агровиробників з питань
інноваційних агротехнологій», що відображено в робочій програмі (https://bit.ly/2Zb1FeZ) і силабусі
(https://bit.ly/3nlL28p) дисципліни, що таким чином дозволяє реалізувати компетентності передбачені ПРН 13. Всі
програмні результати навчання освітньої програми забезпечуються обов’язковими компонентами, що підтверджує
матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам ОПП (стор. 16 освітньої
програми).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

До сильних сторін ОПП, що акредитується, варто віднести залучення всіх стейкголдерів до формування цілей та
програмних результатів навчання ОПП та врахування регіонального та галузевого контексту, а також залучення
досвіду інших вітчизняних та закордонних ЗВО, що ведуть освітню діяльність за даною спеціальністю. Результати
навчання та зміст дисциплін обговорюються на зустрічах здобувачів з представниками роботодавців, на які
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запрошують викладачів ЗВО, завідувачів кафедр. Зібрані докази свідчать про врахування позицій і потреб
стейкхолдерів ОПП під час формування ОПП.

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

Для забезпечення досягнення всіх результатів навчання, визначених у відповідному стандарті вищої освіти та
урахуванні галузевого і регіонального контексту розширити перелік програмних результатів навчання,
передбачених ОПП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Рівень відповідності Критерію 1 обґрунтовується тим, що ОПП Агрономія відповідає місії Поліського національного
університету, враховує думки стейкхолдерів (здобувачів, роботодавців, НПП), відповідає галузевому та
регіональному контексту. При проєктуванні та перегляді ОПП враховується досвід іноземних та вітчизняних
аналогічних програм. Для забезпечення досягнення всіх результатів навчання, визначених у відповідному стандарті
вищої освіти та урахуванні галузевого і регіонального контексту розширити перелік програмних результатів
навчання, передбачених ОПП. Загалом ОПП відповідає Критерію 1 з рівнем B.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Детальна інформація щодо ОПП Агрономія представлена на офіційному сайті ПНУ у розділі Студенту – Освітні
програми – ОП Агрономія Магістр 2021 (http://znau.edu.ua/m-students/osvitni-prohramy) та у розділі Факультети –
Агрономічний факультет – Кафедра ґрунтознавства і землеробства – Освітній процес – Освітньо-професійна
програма другого (магістерського) рівня "Агрономія", 2021 р. (https://bit.ly/3lAnz3u). Загальний обсяг освітньої
складової ОПП, затвердженої 26.05.2021р. (протокол засідання Вченої ради ПНУ № 12), складає 90 кредитів ЄКТС
(100%), з них 15 кредитів (25,6%) на вибір здобувачів вищої освіти. ОПП забезпечує можливість вивчення 11
обов’язкових освітніх компонентів підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня, а саме: ОК1.
Геоінформаційні технології (4 кредити); ОК2. Методологія і організація наукових досліджень (5 кредитів); ОК3.
Фахова іноземна мова (рівень В2) (4 кредити); ОК4. Міжнародний агробізнес (4 кредити); ОК5. Агроекологія (5
кредитів); ОК6. Біодинамічне та адаптивне землеробство (6 кредитів); ОК7. Інноваційні технології в рослинництві (5
кредитів); ОК8. Сучасні підходи до управління живленням рослин (5 кредитів); ОК9. Сучасні системи
агротехнологій (5 кредитів); ОК10. Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва (5 кредитів); ОК11.
Інтегрований захист рослин (5 кредитів). Виробнича та переддипломна практика становить 10 кредитів ЄКТС. У
цілому 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.

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.

Після аналізу ОПП та під час он-лайн візиту експертна група встановила, що зміст освітньої програми чітко
структурований, освітні компоненти, включені до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та
в сукупності дозволяють досягти всіх заявлених в ОПП цілей, програмних результатів навчання та компетентностей.
Блок обов’язкових компонентів є змістовним, включає 11 обов’язкових компонентів. Перелік складових блоку
обов’язкових компонентів та кількість кредитів компонентів цього блоку, відповідає загальноприйнятим підходам
провідних ЗВО України за спеціальністю 201 «Агрономія». За результатами аналізу силабусів і робочих програм
навчальних дисциплін, розміщених на офіційному сайті ПНУ (https://bit.ly/2YPWr86) експертною групою
встановлено, що ОК1. Геоінформаційні технології – забезпечує ПРН 1, 2; ОК2. Методологія і організація наукових
досліджень – забезпечує ПРН 1, 5, 10; ОК3. Фахова іноземна мова (рівень В2) – забезпечує ПРН 4, 9; ОК4.
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Міжнародний агробізнес – забезпечує ПРН 3, 9-11; ОК5. Агроекологія – забезпечує ПРН 3, 4, 6, 8; ОК6.
Біодинамічне та адаптивне землеробство – забезпечує ПРН 2, 6, 7; ОК7. Інноваційні технології в рослинництві –
забезпечує ПРН 9, 11; ОК8. Сучасні підходи до управління живленням рослин – забезпечує ПРН 2, 6, 12; ОК9.
Сучасні системи агротехнологій – забезпечує ПРН 1, 6, 11; ОК10. Сертифікація та контроль якості продукції
рослинництва – забезпечує ПРН 2, 8; ОК11. Інтегрований захист рослин – забезпечує ПРН 6, 8. Аналіз матриці
відповідності свідчить про повне забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами
освітньої програми. Блок вибіркових компонентів освітньо-професійної програми включає 5 компонентів. Перелік
компонент вибіркового блоку складає 19 вибіркових дисциплін, які складають 4 або 5 кредитів. На сайті ПНУ у
розділі «Студенту – Каталог вибіркових дисциплін» висвітлено «Каталог вибіркових дисциплін агрономічного
факультету» (https://bit.ly/3lAo51f) та «Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти
агрономічного факультету» (https://bit.ly/3FHgiXC).

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

Проведений аналіз ОПП та робочих програм, силабусів освітніх компонент дозволив дійти висновку, що зміст
освітньої програми повністю відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія». Програма передбачає
вивчення дисциплін загальнонаукової підготовки та спеціальної (фахової) підготовки. Отримання здобувачами
знань, загальних та професійних компетентностей забезпечується логічною структурою освітньо-наукової програми
та програмами навчальних дисциплін. Значна увага приділяється вивченню фахової іноземної мови (рівень В2). Під
час навчання здобувачі проходять виробничу та переддипломну практику згідно «Положення про організацію та
проведення практики здобувачів вищої освіти» (https://bit.ly/3Dub3Zm), «Положення про організацію освітнього
процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3lxncqc). Обов’язкові та вибіркові компоненти
ОПП «Агрономія» повною мірою відповідають її змісту, предметній області, меті та спрямовані на досягнення
здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання. Силабуси та робочі програми навчальних дисциплін
розміщені за посиланням на сайті ПНУ: https://bit.ly/3DtNsIw та на сайті кафедри ґрунтознавства і землеробства:
https://soil-zt.jimdosite.com/materiali/.

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

У ПНУ передбачена можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти
згідно низки положень: «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у Поліському
національному університеті» (https://bit.ly/3lxcjVK); «Положення про організацію освітнього процесу у Поліському
національному університеті» (https://bit.ly/3lxncqc). Вибір індивідуальної освітньої траєкторії також підтверджений
при спілкуванні із фокус-групою здобувачів вищої освіти на зустрічі 2 та з НПП на зустрічі 5. Згідно ОПП 2021 року
(https://bit.ly/3Axldqv) і створеного на її основі навчального плану підготовки фахівців 2021 року вступу заочної
(https://bit.ly/3DzcSnM) та очної (https://bit.ly/3mHH21p) форм навчання, частка дисциплін вільного вибору
складає 23 кредити ЄКТС, або 25,6% від загального обсягу ОПП. З переліком вибіркових дисциплін, їх силабусами та
робочими програмами здобувачі можуть ознайомитись на сайті ПНУ у розділі «Студенту – Каталог вибіркових
дисциплін» (https://bit.ly/3DtVQYn), «Каталог вибіркових дисциплін агрономічного факультету»
(https://bit.ly/3oRLayP), «Експлікаційні форми навчальних програм дисциплін вибіркової компоненти
агрономічного факультету» (https://bit.ly/3lxQkhq). Також здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня
можуть вибирати дисципліни із переліку вибіркових дисциплін викладеного в розділі «Студенту – Система
дистанційного навчання Поліського національного університету – Каталог вибіркових дисциплін»
(http://beta.znau.edu.ua:3398/). Свій вибір дисциплін здобувачі фіксують у вигляді заяв, які надаються в деканат
агрономічного факультету: https://bit.ly/3atiPq2. За результатами анкетування здобувачів: 72,7% респондентів
підтвердили можливість вільного вибору навчальних дисциплін із вибіркового блоку освітньо-професійної
програми, 26,4% – скоріше так; 65,5% респондентів зазначили, що задоволені переліком вибіркових дисциплін
освітньо-професійної програми, 34,5% – скоріше задоволені (https://bit.ly/3FuCSCG).

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у ПНУ здійснюється згідно
«Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти» (https://bit.ly/2YCvi8H),
«Положення про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3lxncqc).
За ОПП та навчальним планом для здобувачів у 2 семестрі передбачено проходження виробничої практики
(обсягом 7 кредитів ЄКТС), а у третьому семестрі – переддипломної практики (обсягом 3 кредити ЄКТС), яка
проходить у передових господарствах різних форм власності, з якими попередньо укладені двосторонні договори
(https://bit.ly/2YNp9q1) і які взяли на себе певну організаційно-господарську і соціальну відповідальність, як бази
виробничої переддипломної практики студентів, що підтверджено при зустрічі з фокус групами. Виробнича
практика проводиться згідно затвердженої програми (https://bit.ly/3lvghxW). Процес проходження виробничої та
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переддипломної практики скерований на формування у здобувачів вищої освіти компетентностей для застосування
в професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на вирішення комплексних завдань з організації і
технології виробництва високоякісної екологічно-безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого
природокористування через практичне навчання. Здобувачі вищої освіти також мають можливість проходити
закордонну практику відповідно до «Положення про проходження закордонної практики студентами
Житомирського національного агроекологічного університету» (https://bit.ly/3Dza4aC). За освітньою програмою
(https://bit.ly/3Axldqv) та навчальним планом (https://bit.ly/3mHH21p) передбачено окрім освітньої складової, ще й
наукову складову – підготовку і захист кваліфікаційної роботи (обсягом 4 кредити ЄКТС). За період виробничої та
переддипломної практики студенти проводять в господарстві заплановані експериментальні дослідження з теми
наукової роботи. Проводять спостереження за ростом і розвитком сільськогосподарської культури, поширенням і
розвитком на ній хвороб, заселенням шкідниками здійснюють відбір рослинних і ґрунтових зразків, застосовують
новітні методи та технічні засоби, визначають кількість органічної речовини (гумусу) у ґрунті. Вивчають
енергетичну, економічну ефективність вирощування сільськогосподарських культур, відповідно до теми наукової
роботи.

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

На основі аналізу звіту про самооцінювання ОП та під час спілкування із фокус групами здобувачів та академічним
персоналом встановлено, що програма має освітні компоненти, які містять компетенції щодо здобуття соціальних
навичок (soft skills). Зокрема ОК3. Фахова іноземна мова (рівень В2) та ОК4. Міжнародний агробізнес дозволяють
здобувачам впродовж періоду навчання сформувати соціальні навички та досягати програмних результатів
навчання: ПРН 3, 4, 9-11. Здобувачі регулярно приймають активну участь у роботі студентських наукових гуртків
(https://bit.ly/3v5PWcW), конкурсах, конференціях (https://soil-zt.jimdosite.com/zahodi/, https://bit.ly/3iZBLBo),
круглих столах (що було підтверджено на зустрічах з фокус групами НПП та здобувачів і результатами анкетування
– https://bit.ly/3jieqLB), де здобувачі обговорюють результати досліджень та набувають соціальних навичок (soft
skills).

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

Професійний стандарт з ОПП Агрономія 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.

Навчальний план (https://bit.ly/2X7a81t, https://bit.ly/3BFtGt1) розроблений на основі ОПП. Ним визначений
перелік навчальних дисциплін і їх логічна послідовність вивчення. Аналіз навчального плану, результатів зустрічі зі
здобувачами вищої освіти та результатів анкетування (https://bit.ly/3axJguy) свідчить про достатній для досягнення
цілей та програмних результатів навчання обсяг аудиторної та самостійної роботи за всіма освітніми компонентами.
Графік освітнього процесу на весь період навчання наведений у навчальному плані для очної форми навчання, де
зазначене теоретичне навчання: 1 рік навчання – 30 тижнів, 2 рік навчання – 10 тижнів; екзаменаційні сесії: 1 рік
навчання – 3 тижні, 2 рік навчання – 1 тиждень; канікули: 1 рік навчання – 12 тижнів; виробнича практика: 1 рік
навчання – 7 тижнів, 2 рік навчання – 3 тижні. На підготовку кваліфікаційної роботи відводиться 3 тижні, а
підсумкову атестацію – 1 тиждень. Аудиторне навантаження згідно до навчального плану у 1 і 2 семестрі складає 18
год. При цьому кількість освітніх компонентів у першому семестрі складає 7, другому і третьому – 5; іспитів – 8,
заліків – 9. Відсоток аудиторної роботи від загального обсягу навчального навантаження за всіма освітніми
компонентами складає 33,9%, тобто обсяг самостійної роботи складає 66,1 % від загального обсягу ОК. Для
ефективного виконання навчальної і самостійної роботи здобувачам надана можливість використовувати Систему
дистанційного навчання Поліського національного університету (http://beta.znau.edu.ua:3398/), що було
підтверджено при зустрічі з фокус групами НПП та здобувачів. Також використовуються електронні ресурси
бібліотеки ПНУ (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/), вебсервіси дистанційного навчання Zoom та ін. онлайн сервіси для
формування завдань поточного та підсумкового контролю знань здобувачів: Google форми, онлайн конференції та
вебінари. Більшість здобувачів на питання обґрунтованості навантаження відповіли позитивно.

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.

У Поліському національному університеті дуальна форма навчання регламентується Положенням про порядок
організації та проведення дуального навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті
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(https://bit.ly/3FG4lS1). Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 201 Агрономія для здобуття освітнього
ступеня магістр за дуальною формою на ОПП у Поліському національному університеті наразі не проводиться,
однак в університеті така практика існує (https://bit.ly/3ACKFuD), що підтверджено на зустрічі з фокус групами.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОПП відповідає предметній області спеціальності «Агрономія»; освітні компоненти логічно взаємопов’язані і
дозволяють досягти мети ОПП та програмних результатів навчання, відмічена практика формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Значний перелік компонентів вибіркового блоку дисциплін. Освітні
компоненти та навчання на ОНП дозволяють здобувачам вищої освіти набути необхідних соціальних навичок (soft
skills). Для ефективного виконання навчальної і самостійної роботи здобувачам надана можливість використовувати
Систему дистанційного навчання Поліського національного університету.

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

При наступному перегляді ОПП варто вирівняти за кількістю кредитів вибіркові компоненти освітньо-професійної
програми з метою спрощення формування навчальних планів і передбачення навантаження для науково-
педагогічних працівників.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП відповідає предметній області спеціальності «Агрономія»; освітні компоненти логічно взаємопов’язані і
дозволяють досягти мети ОПП та програмних результатів навчання, відмічена практика формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Значний перелік компонентів вибіркового блоку дисциплін. Освітні
компоненти та навчання на ОПП дозволяють здобувачам вищої освіти набути необхідних соціальних навичок (soft
skills). Для ефективного виконання навчальної і самостійної роботи здобувачам надана можливість використовувати
Систему дистанційного навчання Поліського національного університету. При наступному перегляді ОПП варто
вирівняти за кількістю кредитів вибіркові компоненти освітньо-професійної програми з метою спрощення
формування навчальних планів і передбачення навантаження для науково-педагогічних працівників. При аналізі
критерію 2 експертною групою не виявлено інноваційних практик, тому він відповідає рівню В.

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 ОПП «Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Вони викладені та сформульовані у документі «Правила
прийому для здобуття вищої освіти у Поліському національному університеті у 2021 році» та з метою доступності
широкому загалу, висвітлені на офіційному сайті ЗВО (https://bit.ly/3AD23iS) у розділі «Вступнику – Правила
прийому». Також у цьому розділі знаходяться «Додатки до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
в 2021 році» (https://bit.ly/3p0hLm6). У розділі «Вступнику – Перелік питань для підготовки» приведені: «Програма
комплексного вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання на основі ОС «Бакалавр», ОКР
«Спеціаліст», ОС «Магістр» для здобуття ОС «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»» (https://bit.ly/3DztRqj),
«Програма додаткового вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання на основі ОКР «Спеціаліст»,
ОС «Магістр» для здобуття ОС «Магістр» зі спеціальності 201 «Агрономія»» (https://bit.ly/3FJngLO) та «Програма
вступного випробування з іноземної мови (англійська/німецька/французька) для здобуття ОС «Магістр» (для усіх
спеціальностей денної та заочної форм навчання)» (https://bit.ly/3vaGGnL). Роботу приймальної комісії
регламентує: «Положення про приймальну комісію Поліського національного університету»
(https://bit.ly/2YMHvHz). Також безпосередньо у розділі «Вступнику» розміщена інформація щодо вартості
навчання; розклад вступних випробувань та консультацій; інформація щодо реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ; інформація
щодо етапів вступної компанії; накази на зарахування. Розміщення цих файлів робить правила прийому прозорими
та однаковими для всіх, тобто вступники легко та швидко можуть знайти необхідну їм інформацію та мають доступ
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до більш детальної інформації про вступ до певної освітньої програми. Під час он-лайн зустрічі зі здобувачами ЗВО
було отримано докази використання даних процедур, чітко описали процедуру вступу, та місця, звідки вони брали
інформацію. Таким чином, наявні факти та докази свідчать про чіткість, зрозумілість та доступність для всіх
зацікавлених сторін.

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

Прийом здобувачів на ОПП «Агрономія» здійснюється відповідно «Правил прийому для здобуття вищої освіти у
Поліському національному університеті у 2021 році» (https://bit.ly/3AD23iS). Вони щорічно оновлюються і
оприлюднюються на сайті у розділі «Вступнику» та «Університет – Публічна інформація – Приймальна комісія»
(https://bit.ly/3iUnsxW). Для здобування ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра,
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Вступники для вступу на навчання для здобуття ступеня
магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти складають вступне
випробування у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Правилами
прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, та фахового вступного випробування, складеного у рік вступу. У разі
подання документів на участь у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами заклад вищої
освіти має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів та співбесід. Зарахування
проводиться за сумою балів, отриманих за вступні випробування та здійснюється за наказом ректора на підставі
рішення Приймальної комісії. Конкурсний відбір проводиться на умовах загального і відкритого доступу. З
результатами можна ознайомитись на офіційному сайті ПНУ (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/nakazy-na-
zarakhuvannia). Правила прийому на навчання за ОПП враховують особливості самої освітньої програми, а саме в
програму вступних випробувань включено питання з рослинництва, землеробства, технологій зберігання та
переробки продукції рослинництва, інші.

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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної
мобільності регламентує відповідні положення ПНУ, а саме: «Положення про порядок перезарахування результатів
навчання у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3axT5c3), «Положення про організацію
освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3lxncqc). Інформація є доступною для
здобувачів вищої освіти на сайті університету. Практика застосування вказаних у положеннях правил на ОПП
«Агрономія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Поліському національному університеті за останні роки
відсутня.

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.

У Поліському національному університеті діє «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих
у неформальній освіті» (https://bit.ly/3BFMqsm), яке затверджене рішенням Вченої ради університету та введене в
дію 01.03.2020 р. Воно є доступним для усіх учасників освітнього процесу. Ним регламентується порядок визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами всіх рівнів вищої освіти. Згідно нього визнання
результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з другого
семестра. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з
навчальним планом ОП передбачено вивчення конкретної дисципліни. Обмеження зроблено з врахуванням
ймовірності здобувача не підтвердити свої результати навчання у неформальній освіті. Визнання результатів
навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП, оскільки вибіркові
дисципліни здобувач може обирати самостійно з широкого переліку, що дає йому змогу вивчити те, чого він ще, на
його думку, не знає. Університет може визнати результати навчання у неформальній освіті в обсязі не більше 10% від
загального обсягу по конкретній ОП. Здобувач вищої освіти звертається з заявою до ректора Університету з
проханням про визнання результатів навчання у неформальній освіті. До заяви можуть додаватися будь-які
документи (сертифікати, свідоцтва, тощо), які підтверджують ті вміння, які здобувач отримав під час навчання. Для
визнання результатів навчання у неформальній освіті створюється розпорядженням декана предметна комісія, яка
приймає рішення про визнання результатів навчання, здобутих за програмами неформальної освіти. До неї входять:
декан факультету, гарант освітньої програми, на якій навчається здобувач, науково-педагогічні працівники, які
викладають дисципліни, що пропонуються до перезарахування на основі визнання результатів навчання у
неформальній освіті. Проте практика застосування вказаних правил на ОПП «Агрономія» другого (магістерського)
рівня вищої освіти у Поліському національному університеті за останні роки відсутня.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОПП «Агрономія» є структурованими і регламентуються низкою положень, що
представлені на офіційному веб-сайті Поліського національного університету. Процедури вступу є чіткими та
зрозумілими, враховують особливості ОПП, що підтверджено в ході бесіди зі здобувачами та науково-педагогічними
працівниками. Дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено. Чіткість та зрозумілість правил прийому є
сильною стороною даної ОПП.

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

Посилити інформування здобувачів з їх прав, можливостей і обов’язків, про можливість визнання результатів
навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОПП «Агрономія» є структурованими, чіткими, зрозумілими та оприлюдненими
на офіційному веб-сайті Поліського національного університету. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими,
враховують особливості ОПП. Для внутрішнього покращення ОПП бажано посилити інформування здобувачів про
можливість визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті та в інших ЗВО. Загалом ОПП
відповідає Критерію 3 з рівнем B.

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.

Для аналізу відповідності ОПП цьому підкритерію була розглянута матриця відповідності програмних результатів
навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання. Форми та методи навчання і викладання в ПНУ на
ОПП «Агрономія» другого (магістерського) рівня спрямовано на досягнення конкретних програмних результатів.
Навчання здійснюється за денною і заочною формами відповідно до «Положення про організацію освітнього
процесу у Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/bE4hk3X). Для досягнення програмних
результатів навчання проводять лекційні, практичні, лабораторні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації,
передбачається самостійна робота здобувачів. Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також
використовуються активні, дослідні та пошукові підходи, практикуються вирішення педагогічних, ситуативних
задач, проведення круглих столів, ділових ігор, польових експериментів на дослідному полі відповідно до
програмних результатів навчання (https://www.youtube.com/watch?v=YSONliXQi50). Для покращення ефективності
навчання доступне електронне середовище освітнього процесу Поліського національного університеті на платформі
Moodle (https://cutt.ly/ZE4hmRG), на сайті ПНУ надані чіткі інструкції по користуванню даною системою
(http://beta.znau.edu.ua:3398/), що також підтверджується в ході бесіди з учасниками зустрічей. Академічна свобода
реалізується в можливості самостійного вибору здобувачами другого рівня освіти навчальних дисциплін, що
базується на «Положенні про вибіркові навчальні дисципліни…» (https://cutt.ly/KE4hUzK). Проводиться
ознайомлення здобувачів із переліком вибіркових дисциплін та їх змістом (https://cutt.ly/oE4h2NC).
(https://cutt.ly/fE4hZLH), робочими програмами і силабусами навчальних дисциплін, які викладені у вільному
доступі (https://cutt.ly/2E4jrP0), що підтверджується під час спілкування із здобувачами та НПП. Здобувачі можуть
вибрати навчальні дисципліни. Це підтверджено наданими заявами здобувачів освіти про вибір навчальних
дисциплін (https://cutt.ly/2E4jpBB). Для забезпечення студентоцентрованого підходу під час вибору форм та методів
навчання, використовується опитування здобувачів вищої освіти. Результати анкетування задоволеності здобувачів
якістю i змiстом освiтньо-професiйної програми (https://cutt.ly/wE4jfFe), якістю викладання i навчання
(https://cutt.ly/gE4jk37), методами і формами навчання та викладання (https://cutt.ly/LE4jxHw) розміщуються у
вільному доступі на сайті ЗВО.
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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).

Освітній процес в ПНУ відбувається згідно до Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про організацію
освітнього процесу в Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/rE4jn1t). Інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання для здобувачів вищої освіти є доступною і зрозумілою, оскільки освітні
компоненти ОПП «Агрономія» висвітлено у вільному доступі на сайті ЗВО (https://cutt.ly/nE4jWXb). Робочі
програми, силабуси навчальних дисциплін представлено на сайті ПНУ і знаходяться у вільному доступі
(https://cutt.ly/FE4jUJ0). Навчальні матеріали розміщені на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), що
також було підтверджено при онлайн бесіді викладачем Ковальчуком О.Д. Під час зустрічі із фокус-групою
здобувачів здобувач Левченко С.О. підтвердила той факт, що викладачі на першому занятті із обов’язкових
дисциплін та під час вибору дисципліни для вибіркових ОК ознайомлюють здобувачів у доступній формі із цілями,
змістом та програмними результатами навчання, порядком та критеріями оцінювання. Наведена інформація для
здобувачів вищої освіти є зрозумілою. Також дана інформація була підтверджена на зустрічі з фокус-групою
викладачів Ковальчуком О.Д. Про перелік та зміст вибіркових дисциплін на наступний рік здобувачів
ознайомлюють у кінці попереднього семестру, що підтвердила викладач Клименко Т.В.

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 наявність на ОПП « Агрономія» поєднання навчання та досліджень і взаємодію між
здобувачами вищої освіти та НПП в частині керівництва здобувачами. Під час зустрічі здобувач Левченко С.О.
підтвердила свою участь у наукових дослідженнях під керівництвом НПП Довбиш Л.Л., що дозволило їй отримати
призове місце у програмі «Завтра. UA» (https://bit.ly/3lzUzZD). Здобувачі ВО регулярно приймають участь у
науково-практичних конференціях (https://cutt.ly/mE4jABe), семінарах (https://bit.ly/3aDfncm). Здобувачі
приймають участь у роботі студентського наукового гуртка «Дослідник» кафедри рослинництва, діяльність якого
регламентується «Положенням про наукові гуртки ПНУ» (https://cutt.ly/jE4jNRW), «Положенням про студентський
науковий гурток «Дослідник» (https://cutt.ly/1E4j9uB). Засідання проводяться згідно плану роботи гуртка
(https://cutt.ly/oE4j7Dt). Здобувачі на засіданнях студентського наукового гуртка звітують про результати своїх
досліджень (https://cutt.ly/dE4kwgd). Проходження практики здобувачами регламентується «Положенням про
організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти» (https://cutt.ly/4E4krm7), «Програмою виробничої
практики…» (https://cutt.ly/tE4kybf). Здобувачі проходять виробничу практику на дослідному полі, в науково-
навчальній лабораторії овочівництва закритого грунту, ботанічному саду, центрі космічних технологій ПНУ
(https://cutt.ly/cE4kpUd), в провідних господарствах і науково-дослідних установах, про що свідчать договори про
співпрацю (https://cutt.ly/qE4ksNS) та звіти здобувачів (https://cutt.ly/UE4khkk). Це також було підтверджено під
час онлайн-зустрічі із роботодавцями Карпишиним О.В., Пузняк О.М., Орловським М.Й. та із здобувачами Олійник
О.В., Гальчук Д.С.

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

Механізм оновлення змісту ОПП на основі наукових досягнень і сучасних практик галузі в ПНУ базується на раді
положень: «Положення про організацію освітнього процесу в ПНУ» (https://cutt.ly/gE4kzLV), «Положення про
групи забезпечення спеціальностей та проектні групи освітніх програм» (https://cutt.ly/QE4kvdF), «Положення про
силабус навчальної дисципліни в ПНУ» ( https://cutt.ly/WE4knY6) та підтверджується наявністю ОПП другого
(магістерського) рівня спеціальності «Агрономія» з 2017 по 2021 р. (https://cutt.ly/aE4kEy5). ЕГ встановлено, що
зміст освітніх компонентів ОПП проходить щорічне оновлення, що простежується у аналізі ОПП попередніх років
та ОПП 2021-20212 н.р. Збільшено перелік вибіркових дисциплін. Згідно з представленою ПНУ інформацією,
процедура перегляду та оновлення змісту освітніх компонентів ОПП здійснюється на основі узагальненої
інформації, яка отримується шляхом опитування стейкхолдерів відповідно до тенденцій ринку праці, сучасних
практик аграрного сектору (https://cutt.ly/KE4kT4r; https://cutt.ly/FE4kIcf). ЕГ встановлена участь роботодавців та
здобувачів у формуванні змісту ОПП. Для оновлення ОПП було враховано наступні пропозиції роботодавців: 1.
Включення обов’язкових дисциплін: «Методологія і організація наукових досліджень» з обсягом 5 кредитів ЄКТС
(150 год.); «Міжнародний агробізнес» з обсягом 4 кредити ЄКТС (120 год.); «Агроекологія» з обсягом 5 кредитів
ЄКТС (150 год.); «Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва» з обсягом 5 кредитів ЄКТС (150 год.); 2.
Включення вибіркових дисциплін: «Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів» з обсягом 5 кредитів ЄКТС
(150 год.); «Клімат і кліматичні ресурси України» з обсягом 4 кредити ЄКТС (120 год.). Також були враховані
пропозиції здобувачів: збільшити до 6 кредитів ЄКТС (180 год.) «Біодинамічне та адаптивне землеробство»;
включити «Сучасні підходи управління в живленні рослин» з обсягом 5 кредитів (150 год.); доповнити каталог
вибіркових дисциплін: «Точне землеробство», «Енергоощадні технології в галузі зберігання та переробки» 5
кредитів ЄКТС (150 год.), «Технологія насіннєвого матеріалу» 4 кредити ЄКТС (120 год.) (https://bit.ly/3FJhnOK,
https://bit.ly/2YRfFu0). Дана інформація була підтверджена на онлайн зустрічі із роботодавцями та із здобувачами.
Силабуси, робочі програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри за участі гаранта ОПП,
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здобувачів та інших стейкхолдерів, затверджуються гарантом ОПП, завідувачем кафедри та деканом факультету.
Викладачі, які забезпечують ОПП, розробляють і видають навчальні посібники, навчально-методичні рекомендації
(Галерея науково-методичних праць – https://soil-zt.jimdosite.com/), публікують статті (https://cutt.ly/jE4kHzo),
приймають участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях (https://cutt.ly/dE4kKLG), є керівниками та
виконавцями НДР (https://cutt.ly/HE4nrkX).

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

У ПНУ інтеграцію університету до міжнародного науково-освітнього простору координує Відділ міжнародного
співробітництва (https://cutt.ly/bE6OqQO). ПНУ має міжнародних партнерів (https://cutt.ly/IE6OaSP), НПП є
учасниками міжнародних проектів та грантів (https://cutt.ly/8E6OhFv) згідно з договорами про співпрацю
(https://cutt.ly/HE4k4C5). У ПНУ інтернаціоналізація діяльності втілюється через: розробку навчальних планів і
програми згідно міжнародних стандартів, рекомендацій; включення до ОПП навчальних дисциплін «Міжнародний
агробізнес» для вивчення кращих міжнародних практик в агросфері, «Фахова іноземна мова (рівень В2)» для
удосконалення мовної підготовки здобувачів. Здобувачі та НПП мають вільний доступ до міжнародних баз даних
Web of Science, Scopus (https://cutt.ly/VE4lqmi), інформаційних ресурсів відкритого доступу Academic journals,
CornellUniversity Library, Journals for Free, Biology & Science та інші (https://goo.su/8JpO). При спілкування із
здобувачами, НПП та адміністрацією було встановлено, що вони володіють інформацією про можливості
академічної мобільності, програми міжнародного обміну, участь в міжнародних проектах (згідно «Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу…» (https://cutt.ly/bE4nRrX). НПП
задіяні в ОПП у 2016-2021 рр. були учасниками міжнародних наукових проектів, стажувань, грантів: Проект ПМГ
ПРООН/ГЕФ «Інноваційні агроекологічні рішення для сталого сільського господарства на деградованих землях
Полісся» UKR/SGP/OP7/Y1/CORE/LD/2020/03 (виконавці: Журавель С.В., Трембіцька О.І., Кропивницький Р.Б.,
Кравчук М.М., Клименко Т.В., Поліщук В.О.) (https://cutt.ly/JEykg3X); Проект «Німецько-українська співпраця в
галузі органічного сільського господарства» (термін виконання 22.06.2016-21.06.2019, співвиконавець Журавель
С.В.) (https://cutt.ly/5EyjkwW, https://cutt.ly/jEyjm9v, https://organic-platform.org/, http://surl.li/akaxs).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми і методи навчання, викладання сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Учасникам
освітнього процесу ОПП надається своєчасно доступна, зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та
критеріїв оцінювання у межах окремих ОК. Здобувачі вищої освіти мають можливість розвивати різноманітні
компетентності, займатися науковою роботою через участь у студентських наукових гуртках, конференціях,
проходженню виробничої практики на базі провідних виробничих і наукових установ. Тематика наукових
досліджень НПП відповідає дисциплінам, які вони викладають. Проводиться робота з інтернаціоналізації діяльності
університету через співпрацю з вітчизняними і зарубіжними установами.

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

Міжнародні наукові проекти, які є однією із складових інтернаціоналізації діяльності закладу вищої освіти, за участі
НПП виконувалися в 2016-2020 рр., тому ЕГ рекомендує додаткову увагу приділити участі викладачів у нових
міжнародних проектах. Студентський науковий гурток, який сприяє розвитку комунікативних, дослідницьких
навиків створений лише на кафедрах рослинництва та захисту рослин. Для покращення заходів, спрямованих на
розвиток навичок «soft skills» у здобувачів рекомендуємо також створити студентський науковий гурток на кафедрі
ґрунтознавства і землеробства.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Навчання і викладання за освітньо-професійною програмою «Агрономія» сприяє досягненню заявлених у ОПП
цілей та програмних результатів навчання. Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу, принципам академічної свободи. Здобувачам своєчасно надається інформація щодо
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цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання кожної ОК, перелік яких
щорічно оновлюють. На ОПП «Агрономія» проводиться робота з інтернаціоналізації діяльності через включення
відповідних навчальних дисциплін, використання міжнародних баз даних, інформаційних ресурсів відкритого
доступу, співпрацю з вітчизняними і зарубіжними установами. Виходячи з викладеної інформації та
підтверджуючих фактів, критерій 4 знаходиться на достатньому рівні. Проте, враховуючи надані рекомендації
рівень відповідності навчання і викладання за освітньою програмою – В.

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 контролю та критерії оцінювання знань здобувачів у ПНУ визначено низкою положень: «Положення про
організацію освітнього процесу у ПНУ» (https://cutt.ly/aE4liWd), «Положення про систему забезпечення якості
вищої освіти…» (https://cutt.ly/wE4laDE). Інформація про контрольні заходи та критерії оцінювання міститься в
робочих навчальних програмах, силабусах дисциплін, які оприлюдненні на сайті університету
(https://cutt.ly/AE4lfOp). Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими та
зрозумілими. В ПНУ запроваджено форми контролю в рамках поточного та підсумкового контролю знань, що
дозволяє поетапно контролювати та самоконтролювати рівень досягнень здобувача. Інформацію про форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачі отримують на початку вивчення навчальних дисциплін від
викладачів, що підтверджено під час спілкування з фокус-групами.

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

Підсумковою формою атестації здобувачів другого (магістерського) рівня ОПП «Агрономія» є кваліфікаційна
робота, виконання якої потребує здійснення досліджень, інновацій. Терміни, тривалість проведення атестації
випускників визначаються графіком навчального процесу, регулюються «Положенням про систему забезпечення
якості вищої освіти…» (https://cutt.ly/oE4lzGk); «Положенням про академічну доброчесність, запобігання та
виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/uE4lcR6); «Положення про кваліфікаційні роботи в ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/jE4lb53). Всі кваліфікаційні роботи здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний
плагіат з допомогою систем «Unicheck», «StrikePlagiarism» (https://cutt.ly/ME4lIF3; https://cutt.ly/ME4lGlx).
Приклад перевірки кваліфікаційної роботи на плагіат наданий на запит експерної групи – https://cutt.ly/LE4lLuO.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота в подальшому
зберігається в архіві ПНУ та електронному архіві (https://cutt.ly/EE6Ijih).

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 регламентують: «Положення про організацію освітнього процесу у ПНУ»
(https://cutt.ly/NE4lXPX), «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/mE4lVTz), «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у ПНУ»
(https://cutt.ly/JE4lMhd), «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої
освіти» (https://cutt.ly/FE4l0TO). Дана інформація розміщена на офіційному сайті ПНУ і є доступною для усіх
учасників освітнього процесу. Для контролю об’єктивності екзаменаторів в ПНУ створено Комісію з оцінки
корупційних ризиків у діяльності (https://cutt.ly/JE4l3MJ) та призначено уповноважену особу з питань запобігання
та виявлення корупції (https://cutt.ly/hE6UVYc). У ході співбесіди з фокус-групами здобувачів встановлено, їх
обізнаність з процедуру оскарження результатів контрольних заходів. Відмічена задоволеність рівнем оцінювання,
що підтверджено результатами опитування: «Опитування з об'єктивностi та неупередженностi оцiнювання
здобувачiв вищої» (https://cutt.ly/rE4l74o), «Опитування задоволенiстю ЗВО критерiями оцiнювання»
(https://cutt.ly/sE4zqbJ). Так, здобувачі Левченко С., Рисич М. розповіли, про обізнаність у процедурі оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Відстоювання інтересів здобувачів в разі виникнення
конфліктних ситуація підтвердили також голова профспілки студентів ПНУ Бойко Т.О. та голова студради
Дем’янчук І.В. Це також заявлено в презентації студенської ради ПНУ (https://cutt.ly/0E6SUww). Прикладів
конфлікту інтересів та оскарження результатів навчання за ОПП немає.

Сторінка 14



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.

Поліський національний університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у
якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання
академічної доброчесності та етики університет керується відповідними документами. У ПНУ політика та процедури
дотримання академічної доброчесності є наперед визначеними, чіткими, зрозумілими, оприлюднені на сайті
університету: Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату; Порядок перевірки
академічних текстів на наявність академічного плагіату; Положення про внутрішню систему забезпечення якості
вищої освіти; Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності; Положення про
кваліфікаційні роботи; Наказ ректора від 04.12.2020 р. № 267 «Про створення фахових експертних комісій для
перевірки робіт на наявність академічного плагіату»; Наказ ректора від 08.09.2021 р. № 131/од «Про внутрішню
систему запобігання та виявлення академічного плагіату» (https://cutt.ly/CE6ANpJ). Під час онлайн бесіди зі
здобувачами було відмічено, що вони знайомі з даними документами та процедурами перевірки робіт на плагіат. У
ПНУ діє система перевірки робіт на доброчесність за допомогою офіційних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism»
(https://cutt.ly/FE4zdhX). У ПНУ створено репозитарії університету з науковими публікаціями, кваліфікаційними
роботами здобувачів ВО (http://ir.znau.edu.ua/). Важливу роль у просвітницькій роботі з питань академічної
доброчесності проводить бібліотека ПНУ, на сайті якої можна ознайомитися із документами та заходами з питань
академічної доброчесності (https://cutt.ly/BE6PSBg). Здобувачі та НПП можуть перевірити свої роботи на плагіат
(https://cutt.ly/IE6AueJ). Приклади результатів перевірки надані на запит експертної групи (https://cutt.ly/gE4zg8p;
https://cutt.ly/ZE4zjBl). Під час онлайн бесіди було встановлено, що в університеті проводиться роз’яснювальна
робота щодо дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачів вищої освіти, наслідки її порушення,
проводиться опитування для визначення рівня обізнаності (https://cutt.ly/TE4zzEf; https://cutt.ly/PE4zbLa).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних здобутків ЗВО є чіткими, зрозумілими, дають змогу
встановити досягнення результатів навчання. Правила проведення контрольних заходів доступні для всіх учасників
освітнього процесу, забезпечують об'єктивність екзаменаторів, визначають порядок оскарження результатів, їх
повторне проходження. Стандарти, процедури, політика дотримання академічної доброчесності є чіткими,
зрозумілими для всіх учасників ОП. Здійснюється популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої
освіти. У ПНУ діють офіційні системи перевірки робіт на плагіат «Unicheck» та «StrikePlagiarism».

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

Експертна група рекомендує: продовжувати просвітницьку роботу з популяризації політики дотримання
академічної доброчесності з огляду на результати анкетування.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

У ЗВО проводиться ознайомлення здобувачів з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання
навчальних здобутків, що дає змогу здобувачам самоконтролювати досягнення результатів навчання. Правила
проведення контрольних доступні для всіх учасників ОП, визначають порядок оскарження результатів, їх повторне
проходження. Ведеться популяризація дотримання академічної доброчесності всіма учасників ОП, діють офіційні
системи перевірки робіт на плагіат «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Експертна група рекомендує: продовжувати
просвітницьку роботу з популяризації політики дотримання академічної доброчесності. Слід звернути увагу на
результати анкетування «Опитування з об'єктивностi та неупередженностi оцiнювання здобувачiв вищої освiти»,
поглибити вивчення даного питання та способів зменшення його впливу на результати освітнього процесу.
Враховуючи наведене, ОПП за Критерієм 5 відповідає рівню В.
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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.

Академічна та професійна кваліфікація НПП була підтверджена відповідністю дипломів, публікацій та тематиці
закріплених за ними дисциплін, наданих у «Відомостях про самооцінювання освітньої програми» - таблиця 2.
Зведена інформація про викладачів. Згідно наданих матеріалів реалізацію ОПП забезпечують 10 науково-
педагогічних працівників, з яких 2 доктори сільськогосподарських наук, 7 кандидатів сільськогосподарських наук та
1 старший викладач. Всі вони працюють за основним місцем роботи в ПНУ. Склад проектної групи ОПП та групи
забезпечення відповідає «Положенню про проєктні групи забезпечення спеціальностей та проектні групи освітніх
програм» (https://cutt.ly/XE4zQDg). Згідно «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (https://cutt.ly/eE4zERu) усі НПП регулярно (не рідше одного разу на п’ять років)
підвищують викладацьку майстерність. Інформацію про стажування НПП можна знайти на сайті кафедри
ґрунтознавства і землеробства (https://cutt.ly/hE4zUBv).

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

Проаналізувавши інформацію, отриману під час зустрічей з НПП, гарантом ОП, адміністрацією та з працівниками
допоміжних структурних підрозділів, ознайомившись з відповідними документами можна стверджувати, що в ПНУ
процедура конкурсного добору НПП є прозорою і дозволяє забезпечити бажаний рівень професіоналізму для
успішної реалізації ОПП. Проведення конкурсного відбору регламентується «Порядком проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у
Поліському національному університеті» (https://cutt.ly/ME4zORz); «Положенням про конкурсну комісію для
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними контрактів» (https://cutt.ly/bE4zAaY). Інформація про вакансії НПП та про проведення конкурсного відбору
висвітлюється в засобах масової інформації та на сайті університету (https://bit.ly/2YUBqZZ;
https://cutt.ly/AE4zFWe). На засіданні кафедри проводиться заслуховування звіту НПП за попередній період роботи
та, внаслідок таємного голосування, висловлюються побажання відносно даної кандидатури на вакантну посаду
(витяг з протоколу №11 засідання кафедри грунтознавства та землеробства від 04.08.2020 р.). Після обрання за
конкурсом з НПП підписується контракт терміном 1-3 роки. Підбір НПП здійснюється з урахуванням кваліфікації,
що підтверджується науковою, науково-педагогічною та іншою професійною діяльністю відповідно Ліцензійним
умови провадження освітньої діяльності. Враховується також досвід роботи викладачів, їх наукові напрацювання за
змістом дисциплін, для забезпечення досягнення визначених програмою цілей, компетентностей і програмних
результатів навчання та успішної реалізації ОПП. За результатами онлайн спілкування з фокус-групами виявлено,
що процедура конкурсного добору викладачів є прозорою, що дозволяє забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів на заміщення вакантних посад за ОП.

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

Експертна група встановила, що ПНУ має тісну і плідну співпрацю з багатьма роботодавцями, такі як ПП «Галакс
Агро»; ТОВ «Фертчем»; ТОВ «Долина-Цетр», СФГ «Демитра», ТОВ «Бальзак», Волинська державна
сільськогосподарська дослідна станція ІК НААН, Інститут СГ Полісся НААН та інші з якими укладено договори про
співпрацю (https://cutt.ly/UE4zHVm). Для покращення співпраці між ПНУ та роботодавцями розроблено проект
«Положення про стейкхолдерів освітніх програм» (https://cutt.ly/xE4zLpa). Спілкування з фахівцями аграрної сфери
дає можливість удосконалювати ОПП, робочі програми, адаптувати зміст дисциплін та оновлювати перелік
вибіркових дисциплін, враховуючи реалії сьогодення в сільському господарстві, зміни на ринку праці у регіоні. Під
час онлайн зустрічі представники стейкхолдерів О.В. Карпишин, М.Й. Орловський, О.М. Пузняк підтвердили свою
активну участь у обговоренні проблем у навчанні та проходженні виробничої практики, потреб освітнього процесу,
внесені пропозиції до оновлення і удосконалення змісту ОПП. Приклади пропозицій від роботодавців та їх реценції
на ОПП наведені на сайті ЗВО (https://cutt.ly/xE4bnwv; https://cutt.ly/PE5CJFo). Так, роботодавцями було
запропоновано доповнити вибіркову компоненту ОП навчальною дисципліною «Клімат і кліматичні ресурси
України» з обсягом 4 кредити ЄКТС (120 год.), для врахування глобальних змін клімату та потребу в створені нових
технологій та необхідність застосовувати сучасні технології агрономії, враховуючи їх особливості та користуючись
передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування сільськогосподарських
культур; «Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів» з обсягом 5 кредитів ЄКТС (150 год.), що пов’язано з
значним посиленням процесів деградації ґрунтового покриву, для оволодіння ЗВО методами та технологіями
відтворення родючості ґрунтів, підвищення кількості, якості продукції, та впровадження ґрунтозахисних
агротехнологій з врахуванням зонального аспекту.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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Експертна група на основі інтерв’ювання здобувачів вищої освіти за ОПП та академічного персоналу виявила, що в
проведенні аудиторних занять були залучено «зовнішні» професіонали, професіонали-практики, експерти в галузі
агрономії, представники роботодавців. На сайті кафедри грунтознавства і землеробства ПНУ представлено
інформацію про відкриту лекцію з питань особливостей удобрення сільськогосподарських культур з метою
управління ґрунтовою мікробіотою і оптимізації фізіологічних процесів формування врожаю культур провідного
торгівельного представника компанії Timac AGRO Ukraine О.Г. Семеній (https://soil-zt.jimdosite.com/zahodi/). При
онлайн опитуванні керівник групи Західного регіону ТОВ «Долина-Цетр» М.Й. Орловський засвідчив, що він брав
безпосередню участь у проведенні аудиторних занять.

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

У ПНУ підвищення кваліфікації НПП регулюється «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» (https://cutt.ly/qE7UZ4x). На сайті університету в розділі «Публічна
інформація», підрозділі «Програми підвищенні кваліфікації та стажування» викладена інформація про можливості
та перелік організацій для проведення підвищення кваліфікації: «Пропозиція підвищення кваліфікації в наукових
установах НААН України на 2021» рік (https://cutt.ly/VE7UBTM). Викладачі підвищують свою кваліфікацію через
участь у міжнародних проектах (http://surl.li/akavm), грантах (Міжнародний освітній грант No EG/U/2021/03/12),
стажуваннях у ЗВО (в Польщі, Чеський республіці, Латвії, США), науково-дослідних установах та на різноманітних
навчальних платформах. Сертифікати про підвищення кваліфікації викладені на сайті ЗВО
(https://cutt.ly/BE7U3py). Заклад вищої освіти сприяє підвищенню професійного розвитку викладачів через
інформаційний ресурс: поповнення бібліотечного фонду (https://bit.ly/3mVCUev); вебінари про важливість
наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (https://cutt.ly/mE7Iwsz). У ПНУ створено психологічний хаб
«SAFE SPACE» (https://cutt.ly/cE7IGsz ), який консультатує НПП з питань педагогіки та психології, що підтверджено
при онлайн зустрічі із працівниками допоміжних структурних підрозділів.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Заохочення розвитку викладацької майстерності у ПНУ здійснюється як матеріально, так і морально і
регламентується «Положенням про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/6E7IinS); «Положенням
про преміювання працівників ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/dE7IaH6). Відповідно до них НПП нагороджуються
відзнаками та почесними званнями, преміюються, підтвердженням чого є «Наказ про виплати премії НПП»
(https://cutt.ly/lE7Id96). Для стимулювання наукової діяльності НПП в ПНУ передбачене моральне заохочення
згідно «Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий науковець» (https://cutt.ly/dE7IcAr) та
«Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець» (https://cutt.ly/AE7IbVj). ЗВО
здійснює оплату відряджень, створює сприятливі умови НПП для підвищення кваліфікації, стажування в Україні та
закордоном. НПП виплачуються премії у розмірі 10 тис.грн. за публікації у виданнях наукометричних баз даних
Scopus та Web of Science. На зустрічі із фокус-групами адміністрації, НПП, працівниками допоміжних структурних
підрозділів дана інформація знайшла підтвердження.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Встановлена наявність конкурсного добору НПП, що відбувається з урахування рівня науково-педагогічної
кваліфікації, здійснюється прозоро, відповідно до нормативної бази ЗВО. Для стимулювання розвитку педагогічної
майстерності розроблені процедури морального та матеріального заохочення на основі досягнутих результатів.
Стумулюючою практикою є преміювання НПП за призові місця здобувачів у конкурсах студентських наукових
робіт, фахових олімпіад, за присудження наукового ступеня, публікації статей, що включені до міжнародних
наукометричних баз даних, патенти. Налагоджена система професійного розвитку НПП через програми
підвищення кваліфікації та участь у фахових міжнародних програмах з підвищення кваліфікації. Виявлено
залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, що сприяє здійсненню відбору здобувачів
для подальшого працевлаштування.

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

Слабкі сторони та недоліки: низька задіяність викладачів у зовнішніх зарубіжних стажуваннях; відсутність рейтингу
НПП, що не дозволяє врахувати усі види науково-педагогічної діяльності для матеріального та морального
стимулювання; недостатня залученість роботодавців до реалізації освітнього процесу. Рекомендації: 1) з метою
покращення та активізації професійного розвитку науково-педагогічних працівників впровадити систему
рейтингової оцінки діяльності; 2) активізувати збільшення наукових стажувань викладачів у зарубіжних установах;
3) залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять на
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постійній основі, перед початком навчального процесу в кожному семестрі бажано було б скласти та оприлюднити
орієнтовний план таких занять із зазначенням тематики.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОПП характеризується високим рівнем кваліфікації НПП та викладання дисциплін, що сприяє досягненню
заявлених цілей та програмних результатів навчання. Залучення всіх НПП до наукових стажувань у зарубіжних
установах сприятиме розширенню співпраці, участі міжнародних наукових проектів. Процедура конкурсного добору
викладачів є прозорою і здійснюється відповідно до нормативних документів. Матеріальне та моральне
стимулювання НПП базується на наукових досягненнях, але не враховує інші види діяльності викладачів. Варто
залучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять на постійній
основі. Враховуючи наведене, ОПП за Критерієм 6 відповідає рівню В.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час акредитації представники ЗВО здійснили відео-огляд матеріально-технічної бази у вигляді онлайн-
трансляції, презентацій (https://cutt.ly/QRqHFMq) та фільму (https://cutt.ly/VRqGcqi). У навчальних аудиторіях є
демонстраційний матеріал та мультимедійне забезпечення. Створені навчальні лабораторії, які обладнані
мікроскопами та аналітичними приладами для проведення агрономічних досліджень: визначення вмісту мікро- та
макроелементів, нітратів, TDS, pH тощо. Демонстраційний матеріал навчальних лабораторій охоплює різні види
добрив, моноліти ґрунтів, мінерали, сорти культур, насіння та інші рослинні зразки. Моноліти ґрунтів представлені
зразками ґрунтово-кліматичних зон України і світу (https://cutt.ly/5RqJ5lb). Наукові лабораторії, крім
вищезазначених аналітичних приладів, забезпечені обладнанням для визначення технологічних показників
врожаю, геодезичним та іншим обладнанням. Також для проведення польових досліджень є квадракоптер. Наявні
комп’ютерні класи, включаючи комп’ютерний клас у форматі конференц-залу (https://cutt.ly/lRqKgv0). ЗВО має
власну наукову бібліотеку із доступом до інтернет-мережі, наукометричних баз Scopus та Web of Science. Навчально-
методичні видання бібліотеки зручно розподілені за галузями і спеціальностями (https://cutt.ly/2RqKFEZ). Для
забезпечення навчально-наукових потреб здобувачів і співробітників у ЗВО функціонує мережа дослідних полів,
площа якої становить 4 га. Мережа включає земельні ділянки для органічного землеробства, стаціонарних і
тимчасових дослідів; навчальний полігон із с/г технікою; сад тощо (https://cutt.ly/aRq2aFv). Учасники фокус-груп
розповіли про проведення досліджень при ЗВО на дослідних полях та лабораторіях для виконання дипломних і
студентських наукових робіт, госпдоговірних тематик тощо. Представники адміністрації повідомили про щорічне
оновлення матеріально-технічної бази, включно із необхідними реактивами. Таким чином, матеріально-технічна
база і навчально-методичне забезпечення ЗВО дозволяють досягти усіх визначених в ОП цілей та ПРН. Зокрема,
забезпечені можливості як для якісної теоретичної, так і для практичної підготовки здобувачів завдяки
функціонуванню дослідних полів та лабораторій.

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.

У ході фокус-груп представники адміністрації, структурних підрозділів, НПП і здобувачів підтвердили безоплатний
доступ до усієї необхідної інфраструктури ЗВО: бібліотек, інтернет-мережі, лабораторій, дослідних полів тощо.
Учасники фокус-груп також розповіли про залучення здобувачів до виконання госпдоговірних тематик. Наявність
зазначених об’єктів інфраструктури була підтверджена також під час огляду матеріально-технічної бази, включно із
прямим включенням з дослідних полів та лабораторій. На запит ЕГ були надані презентації
(https://cutt.ly/QRqHFMq) і фільм (https://cutt.ly/VRqGcqi) про матеріально-технічну базу, що використовується на
ОП. Додатково інформаційні потреби забезпечуються завдяки функціонуванню дистанційної системи навчання
(http://beta.znau.edu.ua:3398), репозиторію (http://ir.znau.edu.ua) та електронної версії бібліотеки
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2).
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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.

Приміщення ЗВО обладнані інформаційними стендами з питань охорони праці, пожежної безпеки та загальних
питань безпеки життєдіяльності; вогнегасниками та засобами індивідуального захисту. Наявні плани евакуації та
відповідні знаки, що показують шляхи і напрямки евакуації з приміщень. Функціонує навчальна лабораторія
охорони праці та безпеки життєдіяльності (https://cutt.ly/xRq6LcW). Учасники фокус-груп розповіли про
обов’язкове проходження співробітниками і здобувачами ЗВО інструктажів з охорони праці та ведення відповідних
журналів обліку. Зокрема, інструктажі здійснюються при працевлаштуванні співробітників, перед роботою
співробітників і здобувачів на дослідних полях та в лабораторіях тощо. Для задоволення потреб та інтересів
здобувачів, крім навчально-наукових об’єктів інфраструктури, на території ЗВО розташовані зелені зони,
гуртожитки, кімнати відпочинку, спортивні зали і кабінет для лікувальної фізичної культури, кав’ярні, їдальні,
актова зала тощо. Також при ЗВО діє «Психологічний хаб». Контроль за дотриманням інтересів і потреб здобувачів
забезпечується через діяльність Профспілки та Студентського самоврядування, проведення щорічного анкетування,
прямих звернень здобувачів до представників відповідальних підрозділів тощо. Додатково можливість анонімного
звернення здобувачів щодо їх потреб та інтересів забезпечується завдяки функціонуванню «Скриньки довіри»
(https://cutt.ly/gRwEYAn). Учасники фокус-груп підтвердили функціонування зазначених об’єктів інфраструктури.
Здобувачі висловили задоволеність якістю освітнього середовища.

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

Освітня, організаційна та інформаційна підтримка забезпечується через діяльність відповідальних структурних
підрозділів ЗВО і факультету, включаючи деканат; Профспілку і Студентське самоврядування; офіційний веб-сайт
ЗВО разом із дистанційною системою навчання та електронною бібліотекою і репозиторієм. На офіційному веб-
сайті ЗВО представлено розклад навчальних занять, а також спортивних секцій і творчих гуртків; інформація про
можливості академічної мобільності, конкурси і гранти; тексти ОП і графіки навчального процесу тощо
(https://cutt.ly/oRwB4Ot). Репозиторій містить наукові, навчально-методичні видання і кваліфікаційні роботи
здобувачів, що дозволяє більш ґрунтовно ознайомитись із тематикою наукових шкіл (http://ir.znau.edu.ua).
Консультативна та соціальна підтримка забезпечується також через відповідальні структурні підрозділи, діяльність
Профспілки та Студентського самоврядування, офіційний веб-сайт ЗВО тощо. Зокрема, на офіційному веб-сайті
ЗВО представлені вакансії для здобувачів, інформація про Студентське самоврядування (https://cutt.ly/uReemOi).
Діють сектори виховної роботи, інформаційного забезпечення, культурно-мистецької діяльності, оздоровчо-
фізкультурної та спортивної роботи (https://cutt.ly/TRerx6m). Психологічна і консультативна підтримка також
здійснюється співробітниками «Психологічного хабу» (https://cutt.ly/dRetyIn). Під час фокус-груп здобувачі і
випускники висловили задоволеність роботою структурних підрозділів ЗВО, зокрема вирішенням організаційних
питань та інформуванням щодо освітнього процесу. Також учасники фокус-груп розповіли про тісну взаємодію
здобувачів із представниками адміністрації через органи Профспілки і Студентського самоврядування, діяльність
старостатів тощо. Позитивним є проведення спільних засідань представників адміністрації ЗВО і здобувачів,
оголошення про які розміщуються заздалегідь для забезпечення можливості взяти участь усім охочим.

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

Забезпечення достатніх умов для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами регламентоване
«Положенням про порядок супроводу осіб з інвалідністю» (https://cutt.ly/RRecYYo). Приміщення ЗВО обладнані
пандусами і вантажними ліфтами для забезпечення можливості переміщення маломобільних груп населення, а
також кнопками виклику персоналу для допомоги у переміщенні (https://cutt.ly/QRef93R). Під час фокус-груп
представники адміністрації розповіли, що у ЗВО створені усі необхідні умови для навчання осіб з особливими
освітніми потребами і на сьогодні навчається один здобувач із цієї категорії.

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.

ЗВО має досить потужну нормативно-правову базу з питань вирішення конфліктних ситуацій різної генези.
Зокрема, питанням протидії корупції присвячено окремий блок внутрішніх нормативно-правових положень:
«Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів», «Наказ про призначення уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції», «Наказ про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності» та
інші. Інший блок внутрішніх нормативно-правових актів стосується соціальної та психологічної складової
конфліктних ситуацій: «Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним
домаганням», «Положення про соціально-психологічну службу», «Комплексний план організаційно-виховної
роботи» тощо (https://cutt.ly/bRej7bu). Комплексний план включає заходи щодо попередження правопорушень,
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проявів расизму і ксенофобії, а також тематичні заняття щодо гендерної рівності (https://cutt.ly/TRex1RR).
«Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням» містить чіткі
процедури і політику урегулювання конфліктних ситуацій. Положенням передбачено формальну і неформальну
процедури урегулювання конфліктних ситуацій, а також відмову від необхідності реагування. Положення визначає
відповідальних осіб, термін та дії розгляду кожної ситуації Комісією з врегулювання випадків, пов’язаних з
конфліктом інтересів, дискримінацією та сексуальними домаганнями (https://cutt.ly/wReVjKJ). Всі вищезазначені
положення розміщені у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ЗВО. Учасники фокус груп виявили обізнаність
щодо наявності відповідних нормативно-правових положень, процедур і політики урегулювання конфліктних
ситуацій. За повідомленням учасників фокус-груп конфліктних ситуацій на спеціальності 201 Агрономія, які б
потребували використання формальних процедур, не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін можна віднести досить потужну матеріально-технічну базу, яка включає лабораторії із
аналітичними приладами для агрономічних досліджень, мережу дослідних полів, лабораторію закритого грунту,
полігон із с/г технікою, колекцію монолітів ґрунтів України і світу тощо. Позитивною практикою є діяльність
«Психологічного хабу», що на безоплатній основі надає психологічну і консультативну підтримку здобувачам,
організовує тренінги з поведінки при конфліктних ситуаціях тощо.

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

Слабкою стороною є недостатнє оприлюднення на офіційному веб-сайті та інших інформаційних ресурсах ЗВО
відомостей щодо грантових тематик, госпдоговірних тем та інших науково-дослідних робіт, які виконуються або
передбачається виконувати на базі ЗВО і до яких можуть бути залучені здобувачі. Оскільки, тематика студентської
наукової роботи має здебільшого прикладний напрям і матеріально-технічна база ЗВО дозволяє реалізувати
широкий спектр досліджень, доцільно залучати якомога більше здобувачів до роботи наукових шкіл. Зокрема,
доцільним є оприлюднення переліку усіх видів науково-дослідних робіт із зазначенням можливості залучення до
них здобувачів, у тому числі на платній основі.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЗВО має потужну матеріально-технічну базу, яка охоплює різноманітні напрямки у галузі аграрних наук і дозволяє
реалізувати дослідження з багатьох тематик: органічного і точного землеробства, дистанційних технологій в
агрономії, селекції тощо. Наявність мережі дослідних полів і лабораторій забезпечує охоплення усієї практичної
складової ОП. Закріпленню теоретичної частини сприяє проведення занять із використанням мультимедійних
технологій, а також демонстраційних матеріалів (моноліти ґрунтів, зразки добрив, насіння, рослинні рештки, гірські
породи тощо). Також ЗВО має власну наукову бібліотеку. Освітнє середовище є безпечним для здобувачів та
співробітників: наявні пандуси і вантажні ліфти для переміщення осіб з особливими потребами, приміщення ЗВО
обладнані вогнегасниками і засобами індивідуального захисту. Наявні об’єкти соціальної інфраструктури:
гуртожитки, зелені зони, їдальні, кімнати для відпочинку тощо. Інформаційна, організаційна і освітня підтримка
реалізовані через досить злагоджені роботи структурних підрозділів ЗВО і органи студентського самоврядування,
функціонування дистанційної системи освіти тощо. Інноваційних практик не виявлено. З урахуванням
вищезазначеного, ОП за Критерієм 7 відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентовані внутрішніми
положеннями ЗВО: «Положенням про організацію освітнього процесу», «Положенням про моніторинг освітньої
програми», «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти», «Положенням про проєктні
групи та групи забезпечення» тощо (https://cutt.ly/ZReNs6j). Додатково розроблено проєкт «Положення про
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стейкхолдерів ОП» (https://cutt.ly/cRrteZg). З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті ЗВО
заздалегідь оприлюднюється текст проєкту ОП і контактні дані для забезпечення можливості надання пропозицій
та зауважень від усіх зацікавлених сторін (https://cutt.ly/DRe3uHm). У процедурі перегляду ОП беруть участь усі
зацікавлені сторони: представники адміністрації факультету, НПП, роботодавці, здобувачі та випускники. Участь
зацікавлених сторін підтверджується протоколами засідання кафедр (https://cutt.ly/sRe5M3P). При перегляді ОП за
пропозиціями від здобувачів і роботодавців були введені нові дисципліни (https://cutt.ly/jRvydh4). Моніторинг ОП
реалізовано через проведення щорічного анкетування зацікавлених сторін: здобувачів, НПП роботодавців та
випускників (https://cutt.ly/KRruWmS). Учасники фокус-груп підтвердили участь у процедурах моніторингу,
перегляду та оновлення ОП, а також розповіли про враховані пропозиції. Таким чином, ЗВО має чітко
регламентовані процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП. Під час акредитації ЕГ були
отримані факти, що підтверджують дотримання усіх розроблених внутрішніх процедур перегляду ОП:
оприлюднення матеріалів на офіційних інтернет-ресурсах ЗВО, участь у процедурах перегляду усіх зацікавлених
сторін, врахування пропозицій від здобувачів і роботодавців, постійний моніторинг через анкетування та зустрічі
адміністрації із здобувачами тощо.

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.

Здобувачі беруть безпосередню участь у процедурах перегляду ОП та інших процедурах забезпечення якості ОП.
Участь здобувачів у процедурах перегляду ОП підтверджується протоколами спільних засідань кафедри із
стейкхолдерами (https://cutt.ly/NRroFOH). Під час перегляду ОП були враховані пропозиції здобувачів щодо
збільшення обсягу дисципліни «Біодинамічне та адаптивне землеробство» до 6 кредитів ЄКТС; доповнення ОП
дисципліною «Сучасні підходи управління в живленні рослин»; доповнення каталогу вибіркових дисциплін такими
ОК: «Точне землеробство», «Енергоощадні технології в галузі зберігання та переробки» та «Технологія насіннєвого
матеріалу» (https://cutt.ly/wRriOMa). Також ЗВО проводить внутрішній моніторинг якості освіти серед здобувачів,
результати якого обговорюються при перегляді ОП (https://cutt.ly/cRr8XO7). У ході фокус-груп здобувачі розповіли
про різні можливості власної участі у покращенні ОП: пряму участь при засіданнях кафедр із стейкхолдерами, через
анкетування, надання пропозицій представникам студентського самоврядування тощо. Враховуючи вищенаведене,
ЕГ констатує залученість здобувачів до процедур перегляду ОП та забезпечення якості вищої освіти у ЗВО.
Здобувачі безпосередньо беруть участь у спільних засіданнях кафедри із стейкхолдерами і вносять свої пропозиції
щодо зміни ОП, приймають участь в анкетуванні, передають пропозиції через «Скриньку довіри», висловлюють
пропозиції через представників в органах студентського самоврядування тощо. Таким чином, у ЗВО реалізовано
досить широкий спектр можливостей для участі здобувачів у процедурах перегляду ОП і в цілому забезпечення
якості вищої освіти.

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

Роботодавці підтримують досить тісні зв’язки із ЗВО та регулярно беруть участь у процедурах перегляду ОП, що
підтверджується протоколами засідань кафедр (https://cutt.ly/LRr7r5S). Серед пропозицій роботодавців при
перегляді ОП були враховані пропозиції щодо доповнення ОП такими компонентами: «Міжнародний агробізнес»,
«Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів» тощо (https://cutt.ly/ZRr7H75). Додатково розроблено проєкт
«Положення про стейкхолдерів», в якому визначені напрямки впливу стейкхолдерів на забезпечення якості ОП,
особливості вимірювання та оцінки результатів взаємодії зі стейкхолдерами тощо (https://cutt.ly/RRr48Ph). Також
роботодавці включені до анкетування, як складової моніторингу якості освіти (https://cutt.ly/GRr6XzL). У ході
фокус-груп представники від роботодавців розповіли про співпрацю із ЗВО щодо покращення якості освіти:
проведення спільних засідань, консультації, участь у перегляді ОП і внесенні власних пропозицій тощо. Таким
чином, роботодавці нарівні з іншими зацікавленими сторонами беруть участь у спільних засіданнях кафедри, де
відбувається розгляд ОП. Також роботодавці проводять окремі тематичні лекції і практичні заняття для здобувачів,
що було підтверджено у ході акредитації. Для оптимізації співпраці з роботодавцями щодо покращення якості освіти
розроблено «Положення про стейкхолдерів».

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

ЗВО веде постійний моніторинг кар’єрного шляху випускників з 1992 року (https://cutt.ly/0Rr5DxU). Приклади
успішного працевлаштування додатково оформлюються у вигляді інформаційно-просвітницької презентації
(https://cutt.ly/nRr5CVH). Для встановлення більш тісного зв’язку з випускниками розроблено проєкт «Положення
про асоціацію випускників» (https://cutt.ly/TRr6eiF). Під час зустрічі з ЕГ випускники підтвердили підтримку
зв’язків із ЗВО.
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5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система виявлення недоліків в ОП і реагування є комплексною. Виявлення недоліків відбувається через постійний
моніторинг якості освіти шляхом проведення анкетування, що охоплює основні категорії зацікавлених сторін – від
здобувачів до випускників і роботодавців. Питання анкет включають різні блоки: задоволеність якістю освітньої
програми, опитування щодо академічної доброчесності, об’єктивності оцінювання, задоволеності критеріями
оцінювання, задоволеності методами і формами навчання тощо (https://cutt.ly/dRti1kL). Щорічний перегляд і
оновлення ОП відбувається за участі усіх зацікавлених сторін: представників адміністрації, НПП, здобувачів,
роботодавців, випускників (https://cutt.ly/LRr7r5S). Перед переглядом ОП текст розміщується у відкритому доступі
на офіційному веб-сайті ЗВО з метою попереднього громадського обговорення (https://cutt.ly/DRe3uHm). Учасники
фокус-груп підтвердили проведення анкетувань і спільних засідань кафедр із стейкхолдерами, на яких здійснюється
перегляд ОП. Додатково учасники фокус-груп розповіли про інші поточні методи контролю якості освіти:
функціонування «Скриньки довіри» із щоденною перевіркою звернень, щотижневе проведення старостатів,
проведення спільних засідань представників адміністрації і студентського самоврядування тощо. Контроль якості
проведення занять, включаючи наповнення системи дистанційного навчання, здійснюється співробітниками
деканату та Навчально-наукового центру із забезпечення якості вищої освіти. Таким чином, система забезпечення
якості освіти дозволяє вчасно виявити слабкі сторони і недоліки в освітньому процесі та вчасно відреагувати на них.

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

Акредитація ОП є первинною. Слід відзначити, що ЗВО аналізує і бере до уваги результати акредитації інших ОП. У
зведеній таблиці представлені рекомендації, надані ЗВО під час акредитації інших ОП (https://cutt.ly/8RtqrY0).
Аналіз таблиці свідчить, що були такі заходи: створено Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти,
розроблено проєкт «Положення про асоціацію випускників», розроблено і введено у дію «Положення про
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» та інші. Таким чином ЗВО аналізує виявлені під
час акредитацій недоліки та вчасно реагує на них.

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

У ЗВО діє «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (https://cutt.ly/fRtpica). Створено
Навчально-науковий центр із забезпечення якості вищої освіти, одним із основних завдань якого є моніторинг,
перегляд і вдосконалення освітнього процесу у ЗВО (https://cutt.ly/RRtp7mz). Культура якості освіти у ЗВО
передбачає залучення усіх зацікавлених сторін до процедуру моніторингу якості освіти, перегляду і оновлення ОП:
здобувачів, роботодавців, випускників, представників адміністрації, НПП. Здійснюється постійний моніторинг
якості освіти шляхом анкетування зацікавлених сторін за різними складовими освітньої діяльності. Результати
проведення фокус-груп показали, що досить тісним є контакт представників адміністрації та студентського
самоврядування. Зокрема, представники адміністрації щоденно перевіряють «Скриньку довіри», щотижня
відбуваються старостати, постійними є спільні засідання представників адміністрації та студентського
самоврядування.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

До сильних сторін можна віднести залучення усіх зацікавлених сторін до процедур забезпечення якості вищої освіти
за ОП. Зокрема, анкетування у рамках моніторингу якості освіти здійснюється для здобувачів, випускників,
роботодавців і викладачів. Всі зазначені категорії зацікавлених сторін беруть участь у спільних засіданнях кафедри
із стейкхолдерами щодо перегляду ОП.

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

Слабкою стороною є відсутність ґрунтовного аналізу результатів моніторингу якості освіти. ЗВО має розширену
систему анкетування, яка охоплює усі зацікавлені сторони та різні складові освітньої діяльності за ОП. При цьому
недостатньо аналітичних даних результатів анкетування. Рекомендовано проводити аналіз результатів анкетування
за всіма категоріями зацікавлених сторін із обговоренням на засіданнях кафедр та публікацією звітних матеріалів.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

До забезпечення якості освіти залучені усі учасники освітнього процесу і зацікавлені сторони – від здобувачів до
випускників і роботодавців. ЗВО проводить постійне анкетування здобувачів, випускників, роботодавців та
викладачів, що дозволяє своєчасно виявляти недоліки в ОП з різних позицій. Перегляд ОП здійснюється на
засіданнях кафедр спільно із стейкхолдерами та іншими зацікавленими сторонами. Наявні підтвердження
урахування пропозицій щодо покращення ОП від роботодавців і здобувачів. Створено Навчально-науковий центр з
якості освіти, співробітниками якого разом з іншими структурними підрозділами здійснюють постійний внутрішній
моніторинг і контроль якості освіти. Спостерігається тісна взаємодія між здобувачами, студентським
самоврядуванням і представниками адміністрації; регулярними є старостати і спільні засідання адміністрації та
здобувачів тощо. Функціонує «Скринька довіри», звернення з якої щодня перевіряються представниками
адміністрації. Таким чином, ЗВО реалізує багатоступеневу внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти. З
урахуванням відсутності інноваційних практик, ОП за Критерієм 8 відповідає рівню В.

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.

Права і обов’язки учасників освітнього процесу регламентовані «Положенням про організацію освітнього процесу»,
«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу»,
«Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» та іншими
(https://cutt.ly/KRtsWAQ). Всі положення розміщені у відкритому доступі на веб-сайті ЗВО. Учасники фокус-груп
виявили обізнаність щодо внутрішньої нормативно-правової бази ЗВО, розповіли про її відкритість і доступ для всіх
учасників освітнього процесу.

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 офіційному веб-сайті ЗВО у відкритому доступі оприлюднюється текст проєкту ОП до її перегляду на засіданнях
кафедр (https://cutt.ly/DRe3uHm). Разом із проєктом ОП оприлюднюються контакти для можливості надання
пропозицій і зауважень. Текст проєкту ОП розміщується у спеціальному підрозділі для громадського обговорення.

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО у відкритому доступі розміщено текст ОП. Текст містить інформацію про мету і
унікальність ОП, сфери працевлаштування, ПРН, ЗК та СК або ФК, обсяг кредитів ECTS, структурно-логічну схему
тощо (https://cutt.ly/bRtdGB9).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильними сторонами є винесення проєкту ОП на «Громадське обговорення» замість направлення виключно
стейкхолдерам; досить потужна нормативно-правова база, яка регламентує різні складові освітньої і наукової
діяльності у ЗВО.

Сторінка 23



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

Слабкою стороною є відсутність публікації у відкритому доступі зауважень і пропозицій щодо проєкту ОП перед
його переглядом на засіданнях кафедр. Рекомендовано додавати на офіційний веб-сайт ЗВО інформацію про час та
місце проведення засідання кафедр, присвячених перегляду ОП; перелік зауважень і пропозицій, які надійшли до
проєкту ОП. Це сприятиме отриманню відгуку від якомога більшої кількості зацікавлених сторін, зокрема від
фахівців з інших регіонів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

На офіційному веб-сайті ЗВО у відкритому доступі розміщені усі основі нормативно-правові документи, які
регламентують освітню діяльність ЗВО; текст діючої ОП, проєкт ОП і контактних даних для зворотного зв’язку. У
ході проведення фокус-груп ЕГ було підтверджено обізнаність учасників освітнього процесу та стейкхолдерів щодо
інформаційного наповнення веб-сайту ЗВО. Інноваційних практик не виявлено. Враховуючи наведене, ОП за
Критерієм 9 відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

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
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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

Мринський Іван Миколайович

Члени експертної групи

Кравець Ірина Станіславівна

Медведєва Юлія Вікторівна
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