
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 39919 Водні біоресурси та аквакультура

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

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 39919

Назва ОП Водні біоресурси та аквакультура

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура

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 Корнієнко Володимир Олександрович, Горкава Маргарита
Геннадіївна, Карпук Леся Михайлівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 05.10.2021 р. – 07.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/litsenzuvannya-ta-akreditatsiya

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

Загалом ОП відповідає Критеріям щодо оцінювання її якості. Поліський національний університет має належну
локальну нормативну базу, яка стосується всієї освітньої діяльності за ОП «Водні біоресурси та аквакультура», цілі
програми відповідають суспільній місії та стратегії ЗВО. Освітній процес на ОП, професійний кадровий склад, зміст
й структура освітньої програми дозволяє досягнути визначених цілей та результатів навчання. Фінансові й
матеріальні ресурси та освітнє середовище – забезпечують виконання належним чином усіх поставлених завдань.
Університет приділяє достатню увагу дотриманню основних принципів академічної доброчесності шляхом
перевірки наукових робіт на текстові запозичення, практичній підготовці магістрів, розширенню зв’язків із
зарубіжними та вітчизняними ЗВО та підприємствами галузі рибництва. ЗВО дотримується регламентованих
процедур дотримання публічності, прозорості у викладенні інформації; забезпечено безперешкодний доступ до
інформаційної бази та інфраструктури, студентоцентризм у навчальному процесі, забезпечено права академічної
свободи; дотримано права й обов’язки усіх учасників освітнього процесу. ОП відповідає регламентованим вимогам і
рекомендаціям Національного агентства у сфері забезпечення якості вищої освіти. Рекомендуємо акредитувати дану
освітню програму.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП «Водні біоресурси та аквакультура» має високу унікальність та регіональну спрямованість; у ЗВО приділяється
достатня увага співробітництву з роботодавцями, науковими співробітниками та викладачами інших наукових та
освітніх закладів, які приймають активну участь в обговоренні ОП, за розробки ОП враховано досвід аналогічних
вітчизняних програм; присутній тісний зв'язок із внутрішніми стейкхолдерами при формуванні ОП, змісту
дисциплін; правила прийому на навчання за ОП прозорі, зрозумілі, без дискримінаційних ознак; на сайті є
відповідна інформація щодо Правил прийому на навчання та порядок визнання результатів навчання в інших
закладах; у ЗВО здійснюється онлайн опитування здобувачів, викладачів, роботодавців; конкурсний добір НПП
здійснюється прозоро, відповідно до нормативної бази; викладачам створено сприятливі умови для їх професійного
розвитку, надається матеріальне та моральне заохочення; у ЗВО приділяється належна увага внутрішньому
забезпеченню якості вищої освіти, гарною практикою є формування культури якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої діяльності за ОП на рівні міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління
якістю»; ЗВО розвиває напрямок щодо діджиталізації технологій у сфері надання освітніх послуг та активно залучає
ГІС та космічні технології у навчально-науковому процесі; НПП підвищують свою кваліфікацію, в тому числі у
зарубіжних ЗВО, здійснюють необхідну для ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу. У
Поліському НУ дотримання академічної доброчесності забезпечено широким інформуванням шляхом проведення
тижнів інформаційної культури, застосуванням антиплагіатних програм «Unicheck» та StrikePlagiarism» для
перевірки текстів наукових та кваліфікаційних робіт студентів, а також наукових публікацій та дисертацій; для
організації навчання активно використовується навчальна платформа Moodle; випускова кафедра володіє
професійно-спрямованим матеріально-технічним забезпеченням, що дозволяє підтримувати високий рівень
практичної підготовки магістрів; студентоцентрований підхід підтверджують взяття до уваги зауважень студентів та
швидке реагування ЗВО на всі проблеми та недоліки. На базі психологічного хабу «SAFE SPACE» Поліського
національного університету функціонує психологічний центр «In Vivo». Центр сприяє розвитку та підтримці
психологічної безпеки особистості.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

У провадженні освітньої діяльності недостатньо враховано міжнародний досвід і тенденції сучасних освітніх
практик. Доцільно врахувати міжнародний досвід провадження освітньої діяльності за спеціальністю, а також
сучасні освітні практики. Сприяти впровадженню дуальної форми навчання, так як її реалізація підтверджується
наявним Меморандумом. Рекомендовано включити в ОП ОК, які б сприяли ширшому формуванню softskills у
здобувачів, оскільки набуття ними соціальних навичок здійснюється у результаті вивчення 4 дисциплін. Виробнича
практика складає 6 кредитів ЄКТС, а в СВО зазначено – не менше 10, тому рекомендовано й надалі розвивати
практичну підготовку здобувачів та довести кількість кредитів до 10. кредитів Відмічено недостатню
поінформованість здобувачів щодо нормативної складової процедури визнання РН, отриманих в інших ЗВО, у
неформальній освіті та під час академічної мобільності. Рекомендовано посилити їх інформування про можливість
визнання РН, отриманих в інших ЗВО, у неформальній освіті та під час академічної мобільності. ЗВО має широке
коло партнерств, тому рекомендовано більш активно залучати НПП і здобувачів щодо участі у міжнародних і
вітчизняних програмах академічної мобільності, у рамках проєктів Erasmus+ та ін. шляхом більш вузького
інформування здобувачів за спеціальностями. Не виявлено інформацію щодо підсумків аналізування освітньої та
наукової діяльності на ОП стосовно порушення процедур академічної доброчесності, тому варто забезпечити
доступність і відкритість інформації щодо підсумків аналізування освітньої та наукової діяльності на ОП стосовно
зазначених процедур, якщо така наявна. НПП активно беруть участь у міжнародних стажуваннях, проте
недостатньою мірою ними було враховано вивчення досвіду іноземного університету у викладанні дисциплін,
дотичних ОП “Водні біоресурси та аквакультура”. Рекомендації: НПП випускової кафедри пройти стажування на
сучасних провідних підприємствах рибної промисловості або в зарубіжних ЗВО, в яких проводиться викладання
відповідної спеціальності; запровадити більш широку практику проведення аудиторних занять із залученням
експертів галузі, роботодавців на регулярній основі, особливо в умовах карантину в онлайн режимі. Відсутнє чітке
структурування інформації щодо удосконалення змісту ОП на сайті ЗВО та випускової кафедри, зокрема залучення
усіх учасників освітнього процесу до моніторингу ОП й наданні побажань до покращення її змістовного контенту.
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Рекомендуємо створити публічну форму задля швидкого реагування на виявлені недоліки в ОП. За можливості,
створити Раду роботодавців на факультеті задля консультування з основних питань поліпшення якості навчального
процесу на ОП. Започаткувати процедуру інформування громадськості з врахування наданих побажань на ОП,
шляхом створення форуму для відкритого обговорення та/або порівняльної таблиці. За можливості наповнити
персональні сторінки НПП із зазначенням професійного спрямування, публікаційної активності та інформації щодо
закріплених за ними ОК.

III. Аналіз

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.

Метою освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура», затвердженої у 2021 році, [http://bit.do/fSbJG] є
підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до самостійного вирішення складних теоретичних і практичних
проблем у процесі професійної діяльності в галузі водних біоресурсів та аквакультури. Цілі навчання: підготовка
професіоналів, здатних формувати інноваційні підходи до поліпшення виробничих питань рентабельного і
екологічно-безпечного виробництва та вирощування гідробіонтів, розв’язувати складні задачі дослідницького
характеру у сфері водних біоресурсів та аквакультури. Основний фокус ОП зосереджено на глибоких знаннях в сфері
водних біоресурси та аквакультури, а також на підготовці фахівців, здатних до експериментально-дослідницької,
педагогічної та професійної діяльності з можливістю набуття необхідних навиків для професійної кар’єри. Стратегія
розвитку університету [http://bit.do/fSbJ2] передбачає реалізацію місії ПНУ, що полягає у генерації нових знань,
інноваційних ідей та технологій; основною метою освітньої діяльності є підготовка висококваліфікованих і
конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців, які володіють сучасними
технологіями для розвитку рибогосподарської галузі, затребуваними суспільством, здатними утверджувати
національні, культурні і загальнолюдські цінності. Під час зустрічі експертної групи з керівництвом і менеджментом
ЗВО було підтверджено, що цілі освітньої програми відповідають вищезазначеній місії університету та сприяють:
використанню інновацій в наукових дослідженнях та практичній діяльності в галузі водних біоресурсів та
аквакультури; формуванню незалежного мислення і творчого підходу до вирішення завдань водних біоресурсів та
аквакультури і базуються на комплексному поєднанні дослідницької, проектної та підприємницької діяльності.

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

Удосконалення змісту ОП проводиться із залученням широкого кола стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти,
академічної спільноти і роботодавців (протоколи розширених засідань кафедри – відповідь на запит №4).
Роботодавці залучені до роботи проєктної групи із розроблення ОП [http://bit.do/fSbJG]. Пропозиції базувалися на
моніторингу вимог ринку праці, законодавчих документах МОН України, життєвій позиції, можливостях
працевлаштування та реалізації особистісних характеристик здобувачів. Освітня та професійна підготовка
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відображена в компетентностях ОП та враховує вимоги
роботодавців. В ході зустрічей зі стейкхолдерами було підтверджено факт залучення їх до процесу формулювання
цілей і ПРН ОП. В ОП 2021 року враховані пропозиції здобувачів вищої освіти щодо збільшення обсягу ОК, які
спрямовані на здобуття мовних компетентностей, до 8 кредитів ЄКТС, що підтвердили здобувачі вищої освіти на
зустрічі 2. У ході зустрічі із студентським самоврядуванням було отримано дані, що вони беруть участь в обговоренні
ОП, але конкретних пропозицій не вносили.

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.

Пріоритетним вектором стратегічного напряму діяльності ПНУ, є побудова студентоцентрованого освітнього
середовища, удосконалення змісту ОП із залученням стейкхолдерів у відповідності до якого здійснювалося
обговорення у дискусійному форматі, де кожна сторона надавала пропозиції щодо удосконалення ОП. Врахування
інтересів та запитів здобувачів вищої освіти та їх пропозицій щодо програмних результатів освітніх компонент, що
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викладаються на ОП, здійснюється шляхом публічного обговорення [http://bit.do/fSbKz ]. Функціонування ОП
відповідає місії, функції та Стратегії розвитку Житомирської області до 2027 року [http://bit.do/fSbLe]. Пріоритетом
даної освітньої програми є її орієнтація на підготовку фахівців, які володіють необхідними унікальними
глибинними знаннями в галузі рибництва з врахуванням специфіки Житомирської області. Формування цілей
об’єктивно передбачає врахування галузевого та регіонального контекстів з огляду на інтереси стейкхолдерів,
переважно регіонального рівня, особлива увага надається розвитку рибного господарства із застосуванням сучасних
інноваційних технологій, уведенням нових об’єктів аквакультури для Житомирського регіону. При формулюванні
цілей та програмних результатів навчання ОП «Водні біоресурси та аквакультура» у 2021 році ЗВО було враховано
пропозиції академічної спільноти щодо проблемних питань природничих наук в світлі сучасних світових тенденцій
(протокол № 13 від 16.04.2021 р. – відповідь на запит №4); використовувався досвід аналогічних вітчизняних
програм з акцентом на надання конкурентоздатності поряд з аналогами: Національного університету біоресурсів та
природокористування, Білоцерківського національного аграрного університету, Дніпровського державного аграрно-
економічного університету, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Національного
університету водного господарства та природокористування, Одеського державного екологічного університету,
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Харківська
державна зооветеринарна академія. При формуванні освітньої програми залучався досвід іноземних університетів,
отриманий під час закордонного стажування на базі Сільськогосподарського університету ім. Гуго Коллонтая, м.
Краків (Uniwersytet Rolniczyim Hugona Kołłątajaw Krakowie Republic of Poland). Зі слів викладачів на зустрічі 4, що
пройшли стажування, для НПП ПНУ було проведено лекції щодо особливостей викладання спеціальних дисциплін
на спорідненій спеціальності «Іхтіологія і рибальство у внутрішніх водоймах» . Під час зустрічі експертної групи з
роботодавцями були отримані пропозиції щодо необхідності звуження траєкторію дисциплін, що викладаються,
звернувши головну увагу на вузькоспрямовану фахову підготовку.

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.

Програмні компетентності (загальні та фахові), що визначають специфіку підготовки магістрів ОП «Водні
біоресурси та аквакультура», і програмні результати навчання, які відображають знання, уміння та здатності
випускників, необхідних для провадження професійної діяльності після успішного завершення ОП співпадають із
Стандартом вищої освіти. Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП відповідає вимогам
затвердженого Стандарту вищої освіти (таблиця 3 додатку до відомостей про самооцінювання).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура» сформульовані у відомостях самооцінювання (ВС)
відповідають суспільній місії та стратегії університету. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання у
формуванні ОП визначалися з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів, а також тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту. За розробки ОП враховано досвід аналогічних
вітчизняних програм; присутній тісний зв'язок із внутрішніми стейкхолдерами при формуванні ОП. Програмні
результати навчання освітньої програми «Водні біоресурси та аквакультура» відповідають вимогам затвердженого
Стандарту вищої освіти.

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

У провадженні освітньої діяльності недостатньо враховано міжнародний досвід і тенденції сучасних освітніх
практик. У подальшій реалізації освітньої програми доцільно врахувати міжнародний досвід провадження освітньої
діяльності за відповідною спеціальністю, а також сучасні освітні практики.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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О П «Водні біоресурси та аквакультура» відповідає рівню В за Критерієм 1, тому що її цілі корелюють з місією та
стратегією ЗВО, при проектуванні були враховані інтереси стейкхолдерів, а також тенденції ринку праці. Освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1, але доцільно врахувати міжнародний досвід
провадження освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, а також сучасні освітні практики.

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).

Термін навчання на освітній програмі становить 1,4 роки. Обсяг освітньої програми «Водні біоресурси та
аквакультура» ОР «магістр» складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу
освіту». Обсяг освітніх компонентів, спрямованих на формування компетентностей, за відповідною спеціальністю та
рівнем вищої освіти складає 58 кредитів ЄКТС. Обсяг дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти становить 32
кредитів ЄКТС, що складає не менше 35% від загальної кількості кредитів освітніх компонентів. ОК становлять 4-8
кредитів ЄКТС, ВК – усі по 4 кредитів ЄКТС. Обсяг ОК, які забезпечують здобуття глибинних знань із спеціальності,
у ОН складає 21 кредит ЄКТС; обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння загальнонауковими компетентностями,
складає 7 кредитів ЄКТС; обсяг ОК, які спрямовані на здобуття мовних компетентностей, у ОП складає 8 кредитів
ЄКТС. Обсяг ОК10 «Виробнича практика» становить – 6 кредитів, проте, у стандарті вказано, що «мінімум 10
кредитів ЄКТС має бути призначено для практики». У зустрічі з Гарантом ОП, було підтверджено дійсність цього
факту, й зазначено, що згідно принципу автономії діяльності ЗВО в організації освітнього процесу, вивчення
навчальних дисциплін забезпечується значною кількістю годин практичних занять, де здобувачі набувають
достатньою мірою практичних навичок, а також й те, що у ОП на 2022-2023 н.р. планується збільшити кількість
кредитів до 10 кредитів ЄКТС. Окрім того, в СВО прописано, що мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення ПРН за спеціальністю, про що і підтверджено в ОП.

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.

Аналізуючи зміст ОП «Водні біоресурси та аквакультура» ПНУ [https://cutt.ly/oRRFpq4] варто зробити наступні
висновки: ОП являється структурованою і містить всі необхідні позиції та визначення (загальна інформація, мета,
характеристика тощо); освітні компоненти, включені до ОП, мають логічний взаємозв’язок; структурно-логічна
схема побудовано ступенево за семестрами, проте є досить складною для візуального сприймання. Всі програмні РН
та фахові компетентності спеціальності, визначені ОП, досягаються вивченням обов'язкових та вибіркових освітніх
компонент, що наведено в матриці відповідностей ОП. Загалом, аналіз ОП, звіту та додаткових документів під час
експертизи підтвердив, що зміст ОП має чітку логічно взаємопов'язану структуру та в сукупності дозволяє досягти
всіх заявлених в ОП цілей, програмних результатів навчання та компетентностей. Експертна група зазначає, що
кожна окрема ОК забезпечує не менше 3 РН.

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

Проаналізувавши ОП за назвою і змістом освітніх компонентів (на основі робочих програм навчальних дисциплін)
експертна група прийшла до висновку, що зміст освітньої програми повністю відповідає предметній області
спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура з галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство. В ОП є
достатня кількість професійно-орієнтованих освітніх компонент спрямованих на здобуття фахових компетентностей
та програмних результатів навчання. Включення в блок обов’язкових освітніх компонентів таких дисциплін як
«Екологічна фізіологія і біохімія гідробіонтів», «Біопродуктивність водних екосистем», «Інтенсивні технології в
рибництві», «Економіка рибогосподарської галузі». «Інформативні технології в рибництві», «Виробничий
менеджмент в рибництві» забезпечують можливість здобувачу другого (магістерського) рівня освіти набути
загальних та фахових компетентностей та досягти програмних результатів навчання: оволодіти методологією
екологоспрямованого підходу до комплексного використання біоресурсів гідросфери, теоретичними засадами
підвищення ефективності технологій в аквакультурі, основами біотехнологічних підходів до промислового
вирощування цінних видів гідробіонтів, введення в орбіту вирощених видів нових перспективних об’єктів
індустріальної аквакультури, інформаційних систем та комп’ютерних технологій у науковій діяльності,
моделювання та прогнозування показників виробничого процесу рибного господарства. Дисципліна «Фахова
іноземна мова» забезпечує здобуття мовних компетентностей.
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4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Поліський національний університет має окреме положення, яке урегульовує порядок вибору дисциплін
регламентований ЗУ «Про вищу освіту» – «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у
Поліському національному університеті» [http://bit.do/fSchW]. Обсяг дисциплін за вибором здобувачів вищої освіти
становить 32 кредитів ЄКТС, що складає не менше 35,5% від загальної кількості кредитів освітніх компонентів.
Інформування здобувачів щодо можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здійснюють НПП,
представники адміністрації факультету та студентського самоврядування. Під час проведення фокус-груп, здобувачі
проявили обізнаність щодо процедури вибору дисциплін, розповідали про власні мотивації вибору тієї чи іншої
дисципліни З наведеної інформації зрозуміло, що індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних
дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством за ОП є дієвим. Здобувачі вищої освіти під час зустрічі
повідомили про задоволеність своїм вибором. Згідно НП 2020 та 2021 років [http://bit.do/fSchC] індивідуальна
траєкторія навчання повною мірою реалізується через індивідуальний навчальний план та відповідає вимогам
чинного законодавства. У НП 2021 р. кількість та різноманітність дисциплін, запропонованих для вибору
здобувачем, збільшилась.

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

ОП «Водні біоресурси та аквакультура» та навчальний план 2021 року передбачають широку практичну підготовку
здобувачів вищої освіти. Кожна дисципліна, окрім ОК 1 Фахова іноземна мова (рівень В2), містить таку форму
навчального навантаження, як практичні заняття. Процедура практичної підготовки здобувачів вищої освіти
регламентується на «Положенні про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти»
[http://bit.do/fSciu]. Практична складова ОП сформована у вигляді виробничої практики. Організація та
забезпечення виробничої практики здійснюється на основі робочої програми практики та каталогу угод з
роботодавцями про проходження практики [http://bit.do/fSciA]. За результатами опрацювання робочих матеріалів
(навчальні плани, програми практики, угоди з базами практик) та інтерв’ю з роботодавцями та здобувачами вищої
освіти виявлено, що передбачена ОП практична підготовка забезпечує отримання відповідних компетентностей,
необхідних для подальшої професійної діяльності. Це досягається шляхом відведення кількості кредитів на
виробничу практику – 6 кредитів ЄКТС. В ході зустрічей із Гарантом, здобувачами, НПП й роботодавцями
з'ясовано, що кожен ОК передбачає значну кількість практичних занять, а магістри достатньою мірою набувають
практичних навичок під час виїзних практичних занять та в умовах лабораторії університету. Зі слів Гаранта
зазначено, що наразі в ОП виробнича практика дійсно складає 6 кредитів, а в СВО прописано, що практична
підготовка має становити не менше 10 кредитів ЄКТС. Проте, беручи до уваги Закон України "Про вищу освіту",
який гарантує автономію ЗВО, і зумовлює самостійність, незалежність і відповідальність в організації освітнього
процесу, на ОП передбачено проведення більшості практичних занять у спеціалізованих лабораторіях університету
та в умовах рибогосподарських підприємств. Окрім того, для здобувачів, згідно розкладу, надається один день на
виконання наукових досліджень. У наступному році планується збільшити кількість кредитів до 10 кредитів ЄКТС.

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

Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям. Реалізація розвитку соціальних навичок простежується у формулюванні загальних, фахових
компетентностей та програмних результатів навчання ОП, а також відображена у відомостях про самоцінювання.
Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) у ЗВО здійснюється у результаті реалізації
насамперед освітніх компонент ОП («Фахова іноземна мова (рівень В2)», «Методологія та організація наукових
досліджень», «Виробничий менеджмент у рибництві», «Інформаційні технології в рибництві»), а також
організаційних та соціально спрямованих активностей. На зустрічі з академічним персоналом експертами були
отримані дані по набуттю soft skills здобувачами за формами та методами навчання: участь у тренінгах, майстер-
класах (адаптивність, розвиток навичок ділової комунікації, вдосконалення аналітичних здібностей); метод
мозкового штурму (розвиває здатність до оперативного мислення і включення у командну роботу, культуру
комунікації, розвиває навички участі у дискусіях); захист дисертаційної роботи (критичне мислення); моделювання,
ділові ігри, кейси (креативне мислення). Також здобувачі вищої освіти вважають набуттям лідерських якостей
участь у конференціях державного та міждержавного рівнів.

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

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

Сторінка 7



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.

Співвідношення обсягу окремих ОК ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти
(включно із самостійною роботою) у ЗВО регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у
Поліському національному університеті, п. 3.12.3 [http://bit.do/fScjy]. Навчальний час, відведений для самостійної
роботи здобувача вищої освіти, регламентується навчальним планом, індивідуальним навчальним планом та
графіком освітнього процесу і становить: для денної форми навчання 60–65 % загального обсягу навчального часу,
відведеного для вивчення конкретної дисципліни, що в свою чергу становить не більше, ніж 2/3 загального обсягу
навчального часу. Тижневе навантаження здобувачів вищої освіти другого (магістерського ) рівня в університеті
складає 18 годин із виведенням 1 дня на тиждень для самостійної підготовки та проведення досліджень У структурі
аудиторних годин 38,8 % припадає на лекції, а більш ніж половина – та практичні заняття (61,2 %). Така структура
відображає практичне спрямування ОП та індивідуалізацію освітньої траєкторії. Під час спілкування зі здобувачами
виявлено рівномірне навантаження, що забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання, а також
відсутність скарг на надмірне аудиторне навантаження та нестачу часу на самостійну роботу.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за дуальною формою освіти за даною ОП не
здійснюється. В той же час університет має Меморандум про Дуальну освіту із Департаментом агропромислового
розвитку та економічної політики Житомирської ОДА, якій дозволяє здійснювати таку форму навчання
[http://bit.do/fScj7].

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОП має чітку структуру, дає змогу досягти заявлених цілей і результатів навчання. Освітні компоненти ОП як
обов’язкові так і вибіркові є різноманітними, що дозволяє забезпечити як вимоги Стандарту вищої освіти, так і
нагальні регіональні потреби. ОП та НП передбачають достатню практичну підготовку здобувачів вищої освіти, вона
реалізується через роботу у навчально-наукових лабораторіях (лабораторія науково-виробничих аквакультурних
систем, вимірювальна лабораторія навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища,
лабораторія аквадизайну), на базі профільних рибогосподарських підприємств України. Позитивним є те, що для
різних стейкхолдерів розроблені окремі анкети в електронному вигляді, в ЗВО здійснюється анкетування
здобувачів, викладачів, роботодавців, випускників щодо якості ОП.

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

До рекомендацій щодо удосконалення у контексті Критерію 2 рекомендовано сприяти впровадженню дуальної
форми навчання, так як її реалізація підтверджується наявним Меморандумом та можливістю роботодавців, що
дозволить тісно співпрацювати кафедрі з потенційними роботодавцями на основі рівноправного партнерства.
Включити в ОП освітні компоненти, які б сприяли більш широкому формуванню soft skills у здобувачів освіти.
Наразі в ОП виробнича практика складає 6 кредитів ЄКТС, а в Стандарті вищої освіти зазначено – не менше 10
кредитів ЄКТС, тому експертна група рекомендує й надалі розвивати практичну підготовку здобувачів вищої освіти
та довести кількість кредитів ОК10 «Виробнича практика» до 10 кредитів, що вже і передбачено в проєкті ОП на
2022-2023 навчальний рік, й підтверджено Гарантом ОП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.
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ОП є структурованою, її зміст відповідає предметній області, орієнтація програми - регіонально спрямована,
компоненти - вибудовані в логічно організовану структуру з чіткими зв'язками між окремими дисциплінами.
Програма має доступну та зрозумілу для здобувачів процедуру формування індивідуальної освітньої траєкторії,
відповідає вимогам щодо вибору навчальних дисциплін. Після проведення аналізу зазначених фактів та зважаючи
на наведені сильні сторони і позитивні практики експертна група зробила висновки про загальну відповідність ОП
«Водні біоресурси та аквакультура» рівню В за критерієм 2, проте рекомендовано сприяти впровадженню дуальної
форми навчання, включити в ОП освітні компоненти, які б сприяли більш широкому формуванню soft skills у
здобувачів освіти, надалі розвивати практичну підготовку здобувачів вищої освіти та довести кількість кредитів
ОК10 «Виробнича практика» до 10 кредитів ЄКТС.

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 для здобуття вищої освіти у Поліському національному університеті, у тому числі і на ОП «Водні
біоресурси та аквакультура» є чіткими й зрозумілими, та оприлюднені у відкритому доступі на вебсторінці ЗВО
[https://cutt.ly/eEVEd1c]. У вкладці «Вступнику» [https://cutt.ly/DEVYrap] абітурієнтам для зручності і доступності,
подано перелік корисного контенту (інформаційні матеріали щодо вступу, програми вступних випробувань,
програми додаткових вступних випробувань, розклад вступних випробувань та консультацій і т.д.). У ході
спілкування зі здобувачами, здобувач Поліщук Д. зазначив, що правила вступу є зрозумілими, й описав процедуру
вступу до магістратури ЗВО, склавши всі необхідні фахові вступні випробування у тому числі й додаткове. У фокус
групі з відповідальним секретарем приймальної комісії було підтверджено інформацію про відсутність
дискримінаційних положень і привілеїв, а також й те, що правила вступу та програми вступних випробувань й
додаткових вступних випробувань оновлюються щорічно, а у травні затверджується склад екзаменаційної комісії до
якої входять НПП випускової кафедри. Загалом, правила прийому для здобуття вищої освіти на ОП враховують всі
необхідні критерії щодо чіткості та зрозумілості, та вчасно оприлюднюються на сайті ЗВО.

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

Умови прийому для здобуття ступеня вищої освіти магістра регламентуються «Правилами прийому для здобуття
вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році» [https://cutt.ly/eEVEd1c] та п.9 «Положення про
організацію освітнього процесу [https://cutt.ly/tEVPDBU]. Право вступу для здобуття ступеня магістра мають особи,
які здобули раніше ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для цього
передбачено складання вступного випробування з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької)
[https://cutt.ly/ZEVDpSL], зі спеціальності [https://cutt.ly/dEVSVHM], та додаткове вступне випробування
[https://cutt.ly/rEVS3Xi], якщо абітурієнт вступає з іншої спеціальності, що забезпечує якісну й змістовну перевірку
знань за спеціальністю. Перелік фахових питань у зазначених випробуваннях відповідає спеціальності 207 «Водні
біоресурси та аквакультура» та специфіці ОП й дозволяє перевірити наявний рівень володіння спеціальними
теоретичними і практичними знаннями. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра враховуються
оцінки: єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування, за інші показники
конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний
рівень, тощо). Абітурієнти, які вступають до магістратури з інших галузей знань (спеціальностей), попередньо
складають додаткове вступне випробування, про що було зазначено у зустрічах зі здобувачами та відповідальним
секретарем приймальної комісії. Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови дійсними
сертифікатами не нижче рівня B2 звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з
найвищим балом, проте випадків застосування такої можливості на ОП за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та
аквакультура» не було.

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.

Згідно з чинними: «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання у Поліському національному
університеті» [https://cutt.ly/mEVZ8dj], «Положенням про організацію освітнього процесу»
[https://cutt.ly/tEVPDBU], «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників
освітнього процесу ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/CEVCulN] визначено чіткість і зрозумілість процедури визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та відповідність Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні. На ОП «Водні біоресурси та аквакультура» не виявлено випадків визнання результатів
навчання отриманих в інших ЗВО, зокрема під час академічної мобільності. Виходячи з цього ЕГ фіксує недостатню
поінформованість здобувачів вищої освіти щодо нормативної складової процедури визнання результатів навчання,
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пояснюючи це тим, що з таким не зіштовхувались, й рекомендує посилити інформування здобувачів щодо
можливостей визнання результатів отриманих в інших ЗВО та академічної мобільності.

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.

Згідно з чинним «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті», яке
висвітлено на сайті [https://cutt.ly/4EVBGd2], визначено чіткість та зрозумілість процедури визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті. Положення чітко структуроване, а правила є доступними для всіх
учасників освітнього процесу. Під час акредитаційної експертизи було виявлено, що практики застосування
вказаних правил на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» не було, а також й те, що здобувачі вищої освіти
недостатньо поінформовані про дієвість процедури.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому для здобуття вищої освіти у Поліському національному університеті, у тому числі і на ОП «Водні
біоресурси та аквакультура», визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та у неформальній освіті,
регламентуються діючими нормативними документами, які висвітлено на офіційній вебсторінці Університету.
Умови та процедури вступу є чіткими й зрозумілими для абітурієнтів з урахуванням специфіки ОП. Контент
вступних випробувань відповідає компетентнісному рівню, необхідному для того, щоб розпочати навчання за даною
освітньою програмою, про що було підтверджено під час дистанційного візиту та наявною інформацією на вебсайті
ЗВО.

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

Відмічено недостатню поінформованість здобувачів вищої освіти щодо нормативної складової процедури визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у неформальній освіті та під час академічної мобільності.
Рекомендовано посилити інформування здобувачів про можливість визнання результатів навчання, отриманих в
інших ЗВО, у неформальній освіті та під час академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП «Водні біоресурси та аквакультура» має достатній рівень узгодженості за якісними показниками підкритеріїв 3.1
і 3.2 (чіткість і зрозумілість правил прийому для здобуття ступеня вищої освіти магістра, враховують специфіку ОП),
проте виявлено недостатню узгодженість за підкритеріями 3.3 і 3.4 (недостатні рівень поінформованості здобувачів
вищої освіти щодо нормативної складової процедури визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у
неформальній освіті та під час академічної мобільності). Як наслідок, рекомендовано посилити інформування
здобувачів про можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у неформальній освіті та під час
академічної мобільності, тому рівень відповідності за критерієм 3 – В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи навчання і викладання, у т.ч. обсяги самостійної роботи магістрів, сприяють досягненню
заявлених у освітній програмі цілей та ПРН, про що свідчить аналізування матриці відповідності ПРН навчальним
дисциплінам, методів навчання та критеріїв оцінювання, зазначених в ОП. Відповідно до положень:
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[https://cutt.ly/UE3NWqK], [https://cutt.ly/0E3NYlq], [https://cutt.ly/gE3NAlc] у ЗВО передбачено основні форми
навчальних занять: словесного характеру (лекція, лабораторне практичне, семінарське, індивідуальне заняття,
консультація), наочні (презентація, демонстрація), самостійні (підготовка до аудиторних занять, контрольних
заходів; виконання індивідуальних завдань; роботу в студентських наукових гуртках, семінарах; участь у науковій і
навчально-методичній роботі кафедр, факультетів і т.д.). Студентоцентризм в освітньому процесі забезпечується
залученням магістрів до навчання, а також процедур оновлення й модернізації ОП з урахуванням результатів
опитувань [https://cutt.ly/iE8eR8M; https://cutt.ly/aE8eUXL], що вибудовує траєкторії для покращення змістовного
наповнення ОП згідно побажань щодо визначених методів, у т.ч. в умовах дистанційної освіти. Дискусія з
магістрами підтвердила: належний рівень задоволеності формами та методами навчання і викладання, про що
свідчать і результати опитувань; високу професійну компетенцію викладачів та якісний контент навчальних курсів;
обізнаність у забезпеченні принципів академічної свободи у навчальному процесі, а саме: вільний вибір навчальних
дисциплін, дослідницької тематики, наукового керівника кваліфікаційної роботи, висловленні та відстоюванні
інтересів та власної думки. В основному для здобуття ОР магістра, на ОП подають документи випускники
бакалаврату тієї ж ОП, і вони вже є обізнаними з орієнтовними тематиками випускової кафедри, з науковими
працями передбачуваних менторів, які висвітлено в інституційному репозитарії [https://cutt.ly/hRig0ML]. НПП
підтвердили свою обізнаність у виборі підходів, методів та форм навчання й викладання, що дозволяють досягти
РН, визначених ОП. Для цього вони успішно застосовують доцільні й ефективні методи навчання і викладання, які
формують у майбутніх фахівців власну професійну позицію, що не суперечить принципам академічної свободи. Так,
викладач з біопродуктивності екосистем розповіла про успішну реалізацію власних методів і форм викладання на
заняттях, які орєнтовані на формування практичних навичок у здобувачів, завдяки наочним, практичним методам;
також соціальних навичок завдяки словесним методам шляхом презентацій, проведення круглих столів, проблемно-
орієнтованих дискусій та командної роботи. В Університеті НПП та здобувачами підтримується культура свободи
слова, культура якості, поширення знань та інформації. За підсумками анкетувань магістрів, висвітлених у вільному
доступі на сторінці випускової кафедри виявлено їх право на вільний вибір форм і методів навчання та викладання
[https://cutt.ly/cE8ithz].

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).

У спілкуванні з магістрами та викладачами зазначено, що всю необхідну інформацію щодо цілей, змістовного
контенту та результатів навчання, порядку й критеріїв оцінювання здобувачі отримують своєчасно у зрозумілому і
доступному форматі на першому занятті кожної дисципліни. Регулювання цієї процедури забезпечується діючими
положеннями: «Про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» [https://cutt.ly/OE0NVo0]; «Про
дистанційне навчання» [https://cutt.ly/fE0N499]; «Про організацію освітнього процесу» [https://cutt.ly/oE0Metz];
«Про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін» [https://cutt.ly/YE0MpYT]. РП обов’язкових
компонент та силабуси вибіркових дисциплін оприлюднено для вільного ознайомлення на інтернет-сторінках
випускової кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук [https://cutt.ly/SE0B8dh], дистанційного сервісу
Мoodlе [http://beta.znau.edu.ua:3398/]. На сайті ЗВО висвітлено ОП «Водні біоресурси та аквакультура
[https://cutt.ly/EE0M0ZX], каталог вибіркових дисциплін [https://cutt.ly/dE0M7dJ], підсумки анкетування
здобувачів [https://cutt.ly/SE0B8dh], розклад занять представлено в інформаційному інтернет підрозділі
[http://rozklad.znau.edu.ua/] тощо. Поліський університет своєчасно висвітлює інформацію про підсумки
анкетування здобувачів стосовно задоволеності критеріями оцінювання, контрольних заходів в оцінці досягнень за
результатами навчання, з метою покращення ефективності освітнього процесу та прозорості його оцінювання
[https://cutt.ly/sE02ZCa]. За підсумковими результатами виявлено, що 85,7 % здобувачів задоволені загальною
якістю освітньої програми, 14,3 % – ні [https://cutt.ly/rE029Bg]. Фокус група з магістрами підтвердила їхню достатню
поінформованість щодо цілей, змісту й ПРН, та порядку й критеріїв оцінювання у межах окремих навчальних
дисциплін за реалізації ОП

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

У рамках реалізації ОП Університет забезпечує збалансованість поєднання освітньої і дослідницької складової. Це
підтверджує огляд матеріально-технічного устаткування, знайомство з лабораторною базою та інфраструктурою
ЗВО. На ОП другого (магістерського) рівня здобувачі залучені до виконання кваліфікаційної роботи з орієнтовними
тематиками, що висвітлені у вільному доступі на сайті випускової кафедри [https://cutt.ly/aE3O9Ho]; до виконання
наукових тематик кафедри (НДР «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття» – номер
держреєстрації 0118U004998, УДК 502.7 (204). Термін виконання 01.05.2018 р. – 30.12.2023 р.) та індивідуальних
тематик дослідження НПП шляхом участі магістрів у круглих столах [https://cutt.ly/zE3P2Tg,
https://cutt.ly/4E3AVLv], науково-практичній конференції «Сучасні проблеми лісового господарства та екології.
Шляхи вирішення» (здобувачі Левицька О., Корольчук В., Тищук Н., Лисенко А) [відповідь 10 на Запит]. Практичні
заняття проводяться в умовах лабораторії та поля. За реалізації наукової складової ОП «Водні біоресурси та
аквакультура», з метою набуття практичного досвіду та закріплення фахових компетентностей, магістри мають
можливість працювати на сучасному лабораторному обладнанні лабораторії аквакультури, яка призначена для
вирощування осетрових та форелевих риб, для інкубації ікри рослиноїдних риб, і де мають змогу ознайомитися із
зібраними колекціями риб [https://cutt.ly/4E3AVLv], вимірювальної лабораторії навчально-наукового центру
екології та охорони навколишнього середовища [https://cutt.ly/4E3AVLv, https://cutt.ly/lE3SqYA]. Здобувачі беруть
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участь у конкурсах з акваріумістики та мистецтва аквадизайну [https://cutt.ly/lE3SqYA]. У фокус групі зі здобувачами
вищої освіти, викладачами, гарантом ОП підтверджено інформацію щодо участі у виїзних заняттях базі
рибогосподарських підприємств, рибоохоронного патруля, водних об’єктів, обласні універсальній науковій
бібліотеці та практичних тренінгах [https://cutt.ly/lE3SqYA]. З метою виявлення задоволеності ЗВО можливостями
наукового зростання також проводяться анкетування здобувачів [https://cutt.ly/JE8ekIa]. На випусковій кафедрі
функціонує науковий гурток «Акваріумістики та аквадизайну», до роботи якого долучаються провідні фахівці
наукових установ та стейкхолдери, де за результатами наукових досліджень студентів проводяться круглі столи,
конкурси та тренінги, готуються матеріали до І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Наукова
бібліотека університету надає вагому інформаційну підтримку НПП і магістрам задля успішного поєднання
навчання і досліджень [відповідь 12 на Запит]. Загалом, освітня програма зорієнтована на забезпечення поєднання
освітнього та дослідницького компонентів.

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

Згідно з чинними Положеннями: «про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань
[https://cutt.ly/qE3FciR]; «про силабус навчальної дисципліни [https://cutt.ly/ZE3FmSA]; «про навчально-методичне
забезпечення навчальних дисциплін» [https://cutt.ly/9E3FR1F]; «про порядок реалізації моніторингу та перегляду
освітньої програми [https://cutt.ly/LE3FPgw] викладачі ознайомлені з процедурою оновлення робочих програм,
силабусів навчальних дисциплін ОП. Процедура оновлення проводиться щорічно, перед стартом навчального року,
з урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду ОП і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та
інших стейкхолдерів побажань та зауважень. Моніторинг передбачає анкетування, інтерв’ювання усіх зацікавлених
сторін, останніх досягнень в галузі водних біоресурсів, набутого практичного й освітнього досвіду НПП шляхом
стажувань у провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО [https://cutt.ly/HE3JbaV], оцінювання ОП на відповідність
критеріям забезпечення якості освітніх програм. У фокус групі зі здобувачами підтверджено їхню участь у перегляді
ОП, а саме висловили думку про доцільність посилення мотивації студентів до навчання шляхом збільшення годин
на викладання дисципліни «Фахова іноземна мова (рівень В2)», що дозволить покращити здобування вищої освіти,
а також щодо розширення переліку ВК з доданням дисципліни «Водне законодавство» [відповідь 4 на Запит ЕГ]. У
рамках процедури оновлений варіант РП ОК розглядається і затверджується на розширеному засіданні випускової
кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, та методичній комісії факультету. За результатами аналізу
контенту РПНД ОП, наповнення сучасною літературною базою, варто зауважити про доповнення змісту
розробленими навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, конспектами лекцій
[https://cutt.ly/5E3HyEu]. Евалюація ВС показує, що до оновлення змістовного наповнення освітньої програми у
2020–2021 н.р. долучалися стейкхолдери, які вносили побажання задля її модернізації [відповідь 4 на Запит ЕГ].
Для прикладу, на рекомендації директора бюджетної установи- «Методично-технологічний центр з аквакультури»
Шарила Ю.Є., відкоригувати зміст ОП шляхом посилення фахових компетентностей з введенням обов’язкових ОК
«Виробничий менеджмент в рибництві» та «Економіка рибогосподарської галузі» [відповідь 4 на Запит ЕГ]. А сам
пан Юрій Шарило засвідчив свою участь в оновленні й обговоренні ОП і підтвердив заінтересованість у покращенні
ОП. На сайті Поліського університету та випускової оприлюднено у вільному доступі затверджену ОП 2021-2022 н.р.
[https://cutt.ly/6E3Kpf5]. У зустрічі з НПП підтверджено їхню активну участь в оновленні РПНД та силабусів на
основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі [відповідь 4 на Запит – витяги з протоколів 9, 13].

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

Освітня, викладацька й науково-дослідницька траєкторії за реалізації ОП «Водні біоресурси та аквакультури»
визначається у рамках «Стратегії інтернаціоналізації ЗВО на 2019–2029 роки» [https://cutt.ly/gE3ZrhI],
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ
[https://cutt.ly/lE3Za1R]. В Університеті визначено ключові напрями діяльності щодо інтеграції закладу у світовий
науково-освітній простір: розвинене міжнародне співробітництво [https://cutt.ly/bE3ZIrc]; постійне інформування
про можливості участі у стипендіальних програмах, грантах, програмах обміну, наукових стажуваннях
[https://cutt.ly/hE3ZP11]; участь у міжнародних програмах і проєктах [https://cutt.ly/KE3ZCnL]; урахування досвіду
іноземних ОП (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, [відповідь 3 на Запит]). Співпраця з провідними зарубіжними
закладами освіти передбачає такі організаційні аспекти: академічна мобільність для НПП та здобувачів
[https://cutt.ly/YE3Xh1Z, https://cutt.ly/KE3ZCnL], активна участь у навчальних тренінгах: [https://cutt.ly/JE3XOGS];
участь у міжнародних стажуваннях [https://cutt.ly/kE3XGN5, відповідь 3 на Запит], про що також було зазначено у
зустрічах З Гарантом ОП (Світельський М.М. пройшов стажування у Сільськогосподарському університеті ім. Гуго
Коллонтая (м. Краків) та викладачами (доцент Сладковська Т.А. з 01.09.2021 р. по 30.09.2021 р. проходила
закордонне стажування в Інституті агроекології та продукції рослинництва під керівництвом професора Кароля
Вольські) [відповідь 3 на Запит]. Поліський університет брав участь у проєкті Erasmus+ Жан Моне модуль «Аграрна
політика ЄС» № 574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE [http://znau.edu.ua/erasmus], за результатами його
реалізації видано наукові публікації, статті, колективні монографії, проведено Круглий стіл на тему: «Досвід
спільної аграрної політики Європейського союзу для України» та Міжнародну науково-практичну конференцію
«Європейські уроки аграрної політики для України» із залученням провідних фахівців, керівників агроформувань,
представників об’єднаних територіальних громад, науковців, студентів, науковців провідних вітчизняних наукових
установ. Усі учасники освітнього процесу забезпечені доступом до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS, та
ін. про що було зазначено у фокус групах, та до ресурсів відкритого доступу [https://cutt.ly/gE3Vucz]. Задля
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залучення НПП до міжнародного освітнього простору у ЗВО забезпечено механізми включення наукового фахового
видання «Наукові горизонти» [https://sciencehorizon.com.ua/uk] у наукометричні бази даних: Index Copernicus, Open
Academic Journals Index, AGRICOLA, Google Scholar, Crossref, та ін. Проте варто звернути увагу на більш активне
залучення НПП і здобувачів ОП щодо участі у міжнародних і вітчизняних програмах академічної мобільності,
розширення можливостей щодо участі Університету у рамках проєктів Європейського Союзу (Erasmus+ та ін.).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Визначені в ОП методи і форми навчання та викладання сприяють досягненню цілей й результатів навчання,
відповідають основним принципам студентоцентризму, індивідуалізації та академічної свободи. Форми
контрольних заходів, критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та заздалегідь оприлюднюються. Викладачі
постійно модернізують та оновлюють змістовне наповнення РПНД. Проводяться анкетування магістрів щодо
визначення рівня задоволеності методами і формами навчання та викладання. Поєднання навчального й
дослідницького аспектів має достатню збалансованість. Стратегією інтернаціоналізації Поліського університету
передбачено успішне поетапне інтегрування у міжнародну академічну освітню спільноту й розширення
міжнародних зв’язків.

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

Поліський університет має широке коло партнерств, тому рекомендовано більш активно залучати викладачів і
здобувачів ОП «Водні біоресурси та аквакультура» щодо участі у міжнародних і вітчизняних програмах академічної
мобільності, та розширення можливостей щодо участі Університету у рамках проєктів Європейського Союзу
(Erasmus+ та ін.).

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

У межах реалізації ОП «Водні біоресурси та аквакультура» викладання й навчання проходить із застосуванням
різнопланових форм і методів. За оцінювання ОП та ВС відмічено достатню відповідність підкритеріям 4.1, 4.2, 4.3 та
4.4 (форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та ПРН,
збалансоване поєднання освітнього та дослідницького компонентів, зміст ОК оновлюються й модернізується,
досягнення викладачів у науці впроваджуються у контент РПНД). У підкритерії 4.5 виявлено постійне розширення
міжнародних зв’язків та широкого кола міжнародного партнерства, інтегрування у міжнародне академічне
середовище, але рекомендовано більш активно залучати викладачів і здобувачів ОП «Водні біоресурси та
аквакультура» щодо участі у міжнародних і вітчизняних програмах академічної мобільності, та розширення
можливостей щодо участі Університету у рамках проєктів Європейського Союзу (Erasmus+ та ін.). Тому рівень
відповідності за критерієм 4 – 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.

Згідно з чинними нормативними документами: «Положення про організацію освітнього процесу»
[https://cutt.ly/tEVPDBU], «Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти»
[https://cutt.ly/HEMok6e], «Порядку формування рейтингу успішності студентів» [https://cutt.ly/XEMoTNN],
«Положення про ректорський контроль рівня освіти здобувачів вищої освіти» [https://cutt.ly/XEMpFEX], які
оприлюднено заздалегідь у вільному доступі для здобувачів на вебсторінці ЗВО у рубриці «Публічна інформація» та
«Студенту – Незалежний контроль знань [https://cutt.ly/WE0HrpM], виявлено чіткість та зрозумілість форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання, які дозволяють установити досягнення ПРН здобувачами. Контрольні
заходи включають вхідний, поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. Семестровий
контроль проводиться у формах екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретного ОК в обсязі
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навчального матеріалу, визначеного РПД, і у терміни, встановлені навчальним планом. Для оцінювання результатів
навчання застосовують іспити у тестовому форматі, здача звітів, практичних завдань, рефератів в якості самостійної
роботи, проведення лекцій-дискусій, семінарів й модулів. Терміни проведення контрольних заходів відображено у
графіку освітнього процесу [https://cutt.ly/aEMslAE]. У фокус групах зі здобувачами та академічним персоналом
виявлено, що вся необхідна інформація, що стосується форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
описується на першому занятті й відображається у РПД, а у випадку дистанційної форми навчання ‒ з
використанням платформи Zoom, додатків Viber та ін. У зустрічі з НПП, на прохання ЕГ, викладач ОК
«Інформаційні технології в рибництві» наочно продемонстрував змістовний контент курсу на дистанційній
платформі Moodle та доєднаних до курсу учасників. Загалом, ЕГ зазначає про те, що чіткість і зрозумілість форм
проведення контрольних заходів та критеріїв оцінювання в Університеті гарантується їх прозорістю, відкритістю та
доступністю для усіх учасників освітнього процесу тому, що відповідні нормативні документи знаходяться у
вільному доступі на офіційному сайті УНУС, а здобувачі отримують інформацію на першому занятті курсу. Згідно
результатів евалюації відомостей самооцінювання та РПД експертна група констатує, що критерії оцінювання
дозволяють досягнути результатів навчання за окремими ОК та ОП у цілому.

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

Відповідно до чинного стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні
біоресурси та аквакультура», атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі атестаційного іспиту та
публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота магістра має відображати його здатність
розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері організації, виробництва
продукції водних біоресурсів та аквакультури. Процедуру підготовки і проведення атестаційного іспиту викладено у
«Методичних рекомендаціях до атестаційного іспиту» [https://cutt.ly/SEMx8ln], а порядок виконання та вимоги до
кваліфікаційних робіт висвітлено у «Положенні про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/PEMcJB6] та в
«Методичних рекомендаціях до кваліфікаційної роботи» [https://cutt.ly/iE0EAeV]. Кваліфікаційні роботи
проходитимуть перевірку на академічний плагіат, а також будуть оприлюднені на сайті репозиторію ЗВО у
відкритому доступі.

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.

Чіткість, зрозумілість та доступність правил проведення контрольних заходів для усіх учасників навчального
процесу забезпечено нормативними документами: «Положення про організацію освітнього процесу»
[https://cutt.ly/tEVPDBU]; «Порядку формування рейтингу успішності студентів» [https://cutt.ly/XEMoTNN];
«Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ»
[https://cutt.ly/kEMEepE]; «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»
[https://cutt.ly/sEMnoMp]. Згідно п. 4 «Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань
студентів» [https://cutt.ly/VEMn4br], оцінювання результатів навчання студентів проводиться методами, що
відповідають специфіці ОК та забезпечують об’єктивність екзаменаторів щодо визначення рівня знань, умінь та
інших навчальних досягнень здобувача. Згідно п. 4 «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої
освіти» [https://cutt.ly/1EMWZqO] об'єктивність та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується відповідною
системою оцінювання студентів. Здобувачі, які отримали незадовільний результат чи, які не з'явилися в день
складання контрольного заходу мають право перездати екзамен чи залік упродовж сесії за індивідуальним графіком
ліквідації академічних заборгованостей. За результатами опитування здобувачів з обʼєктивності та
неупередженності оцінювання було виявлено рівень об’єктивності 36,4% [https://cutt.ly/TE02i4L]. Згідно п. 3
«Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів» [https://cutt.ly/VEMn4br], за
виникнення конфліктних ситуацій щодо результатів оцінювання, здобувачам надається можливість подання заяви
щодо оскарження процедури проведення або оскарження контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції)
на результати оцінювання і повторної здачі заліку або екзамену, тощо. Для запобігання виникнення конфлікту
інтересів до початку підсумкового контролю оприлюднюється та доводиться до відома здобувачів і викладачів
порядок подання і розгляду апеляції. Запобіганню та врегулюванню випадків, пов’язаних з конфліктом інтересів
сприяє Студентська рада ЗВО [https://cutt.ly/9EMTiXw], яка захищає права та інтереси здобувачів вищої освіти.
Варто зауважити, що у структурі РПД наявні чітко зазначені критерії оцінювання здобувачів вищої освіти, що надає
їм можливість розуміння правил проведення контрольних заходів. У фокус групі зі здобувачами було підтверджено
їхню обізнаність щодо правил контрольних заходів та процедурою оскарження результатів оцінювання контрольних
заходів, але таких випадків на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» не виявлено.

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
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(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

У Поліському національному університеті створено належну нормативну базу, що забезпечує чіткість та зрозумілість
внутрішньої політики, стандартів та процедур з дотримання академічної доброчесності: «Положення про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату» [https://cutt.ly/FE0TvC3], Наказ ректора «Про
внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату» [https://cutt.ly/BE0TYGp], Положення про
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти [https://cutt.ly/wE0TXAa], Положення про комісію з питань
етики та академічної доброчесності [https://cutt.ly/GE0T41d], що представлено у вільному доступі на сайті ЗВО, а
також окремим підрозділом на сайті бібліотеки у рубриці «Академічна доброчесність» [https://cutt.ly/2E0UgUs], де
досить широко висвітлено всі нормативні документи, якими керується заклад вищої освіти. Варто зауважити, що в
установі особлива увага приділяється популяризації академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього
процесу, і цьому сприяють такі заходи: заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма;
особливості використання системи перевірки на наявність плагіату, консультативні заняття, тренінги, вебінари,
онлайн-семінари які систематично проводять працівники бібліотеки Поліського національного університету
[https://cutt.ly/JE0UTUJ, https://cutt.ly/iE0UZly, https://cutt.ly/uE0UMIN], та лекції представників компаній-
розробників антиплагіатного програмного забезпечення [https://cutt.ly/hE0KNFD]. Наукові статті, тези й
кваліфікаційні роботи магістрів проходять перевірку на виявлення текстових запозичень з використанням сервісів
«Unicheck» та «Strikeplagiarism.com» [https://cutt.ly/HE0IAJe]. Задля виявлення рівня обізнаності магістрів щодо
основних питань дотримання академічної доброчесності, навчально-науковим центром забезпечення якості освіти
регулярно проводяться опитування, а підсумки оприлюднюються у відкритому доступі на сайті
[https://cutt.ly/CE0D2GK]. Подібне опитування проводиться і з викладачами ОП, підсумки якого представлено на
сайті кафедри [https://cutt.ly/TE8t21W]. У фокус групі з магістрами ЕГ пересвідчилася у їх постійному інформуванні,
участі у різнопланових заходах та обізнаності щодо основних аспектів процедури перевірки кваліфікаційних,
курсових, наукових робіт на виявлення текстових запозичень, та можливих наслідків якщо у роботі знайдено
академічний плагіат. У відповідях на запит ЕГ Гарантом ОП було надано сканкопію довідки про перевірку на плагіат
[відповідь 8 на Запит ЕГ] та приклади різних заходів щодо популяризації академічної доброчесності у ЗВО
[відповідь 9 на Запит ЕГ]. На ОП не було виявлено випадків академічної недоброчесності як здобувачами так і НПП,
тому необхідність у вживанні певних заходів не виникала.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання здобувачів є чіткими, зрозумілими та
доступними й дозволяють встановити їх досягнення в освітньому процесі. Для усіх учасників освітнього процесу
діють чіткі і зрозумілі процедури проведення контрольних заходів, що забезпечують об'єктивність та
неупередженість екзаменаторів, визначають порядок оскарження процедури проведення або оскарження
контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції) на результати оцінювання і повторної здачі заліку або
екзамену. Процедури, політика і стандарти дотримання академічної доброчесності забезпечують чіткість та
зрозумілість для усіх учасників навчального процесу. ЗВО ефективно здійснює заходи з метою популяризації
академічної доброчесності серед здобувачів та НПП. Для перевірки текстових запозичень у ЗВО функціонують
офіційні сервіси перевірки «Unicheck» та «StrikePlagiarism.com». Позитивною практикою в Університеті – є
систематичне проведення занять з академічної доброчесності та основ академічного письма, консультативні заняття,
тренінги, вебінари, онлайн-семінари; лекції представників компаній-розробників антиплагіатного програмного
забезпечення. Висока якість надання освітніх послуг ЗВО підтверджено сертифікатом міжнародного зразка системи
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги».

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

ЕГ не виявлено наявну інформацію щодо підсумків аналізування освітньої та наукової діяльності на ОП стосовно
порушення процедур академічної доброчесності. Рекомендовано забезпечити доступність і відкритість інформації
щодо підсумків аналізування освітньої та наукової діяльності на ОП стосовно порушення процедур академічної
доброчесності, якщо така наявна.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.
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Чіткість й зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання у Поліському національному університеті
забезпечується їх доступністю та відкритістю для усіх учасників навчального процесу згідно з чинними
положеннями, оприлюдненими на вебсторінці закладу. Нормативна документація Університету повністю
забезпечує урегулювання процедур запобігання та виникнення конфліктних ситуацій, відображає правила
проведення, форми контрольних заходів, критерії оцінювання та порядок оскарження процедури проведення або
оскарження контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції) на результати оцінювання і повторної здачі
заліку або екзамену, а також чітко регламентує процедури дотримання принципів академічної доброчесності.
Загалом, підсумкове оцінювання критерію 5 відповідає встановленим вимогам на рівні В, оскільки рекомендовано
забезпечити доступність і відкритість інформації щодо підсумків аналізування освітньої та наукової діяльності на
ОП стосовно порушення процедур академічної доброчесності, якщо така наявна.

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.

Експертна група опрацювала інформація щодо кадрового забезпечення освітнього процесу ОП «Водні біоресурси та
аквакультура» і визначила, що всі НПП відповідають тим освітнім компонентам, які вони викладають. Це дипломи
про вищу освіту, дипломи, що засвідчують науковий ступінь та атестати про вчені звання. Напрям сучасних
наукових досліджень пов'язаний із іхтіологією, фізіологією риб, гідробіологією та аквакультурою. Крім того, наявні
друковані праці, що мають відповідність з освітніми компонентами для напряму 207 «Водні біоресурси та
аквакультура». Усі НПП регулярно проходять підвищення кваліфікації згідно «Положення про підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» [http://bit.do/fScsL], наприклад у 2021 році НПП
випускової кафедри М.М. Світельський, С.І. Матковська, Б.В. Матвійчук, В.Д. Соломатіна пройшли стажування у
закладі освіти Республіки Польща: Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (м. Краків)
[http://bit.do/fScrY]. Під час інтерв’ювання здобувачі вищої освіти дали високу оцінку професійним якостям своїх
викладачів. Отже, кваліфікація викладачів уможливлює досягнення цілей та програмних результатів навчання на
ОП.

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

Прозорість процедури конкурсного відбору викладачів підтверджено під час інтерв’ю з НПП, адміністрацією
факультету лісового господарства та екології та представниками сервісних підрозділів. Процедури конкурсного
відбору є чіткими і прозорими, регламентовані «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ» [http://bit.do/fScsi].
Положення містить вимоги для заміщення вакантних посад різного рівня: загальний стаж науково-педагогічної
роботи, наявність фахових публікацій у базах Scopus та Web of Science, наявність вченого звання за профілем тощо.
Прозорість конкурсного відбору забезпечується завдяки проведенню конкурсу на вакантні посади із використанням
таємного голосування, обов’язковості попереднього оприлюднення інформації про проведення конкурсного відбору
тощо. Під час фокус-груп представники адміністрації підтвердили розміщення на веб-сайті ЗВО інформації про
наявність вакантних посад і наявність конкурсного відбору викладачів. У результаті бесід з НПП виявлено, що
процедури конкурсного добору викладачів у цілому є прозорими та дозволяють забезпечити необхідний рівень
професіоналізму претендентів відповідно до їх академічної кваліфікації за дисциплінами ОП. Необхідний
професіональний рівень викладачів ОП забезпечується ліцензійними умовами надання освітніх послуг за
відповідною спеціальністю та умовами оголошеного конкурсу, які постійно підвищують професійний і науковий
рівень, педагогічну майстерність; забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання дисциплін.

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

ЗВО має договори про співпрацю із багатьма профільними установами, включаючи господарства по розведенню
гідробіонтів, управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області і «Методично-
технологічний центр з аквакультури». В ході аналізу виявлені сталі практики із залученням роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу, а також професіоналів-практиків й представників роботодавців до
аудиторних занять. Під час фокус-груп здобувачі і роботодавці розповіли про виїзні заняття на водні об’єкти та
аквакультурні господарства, проведення тематичних лекцій від роботодавців. ЕГ відмітила, що деякі роботодавці
виявили бажання бути залученими до проведення аудиторних занять на постійній основі.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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В ході аналізу виявлені сталі практики із залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, а
також професіоналів-практиків й представників роботодавців до аудиторних занять. Під час фокус-груп здобувачі і
роботодавці розповіли про виїзні заняття на водні об’єкти та аквакультурні господарства, рибгоспи або рибницькі
господарства; проведення тематичних лекцій від роботодавців. За словами представника «Методично-
технологічного центру з аквакультури» він регулярно читає тематичні лекції для здобувачів вищої освіти за даною
ОП. Додатково ЕГ були продемонстровані фотоматеріали проведення занять із роботодавцями, які розміщені на
сторінці кафедри. Роботодавці підтвердили свою участь у перегляді ОП та внесенні пропозицій до її зміни. ЕГ
відмітила, що деякі роботодавці виявили бажання бути залученими до проведення аудиторних занять на постійній
основі.

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

НПП, що провадять освітній процес на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» підвищують власну кваліфікацію як
згідно з графіком стажувань, так і поза ним керуючись «Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних працівників» [http://bit.do/fScsL]. НПП, задіяні на ОП, проходять стажування або підвищення
кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років, що підтверджується наданими ЕГ відповідними звітними
документами. Водночас члени експертної групи констатують, що досвід проходження закордонних стажувань,
особливо в галузі рибництва, наразі є обмеженим. Тому є необхідність активізації проходження стажування
викладачів у закордонних наукових установах та ЗВО. Рішенням Вченої ради визначено механізми преміювання
НПП за підготовку статей, що входять у міжнародні наукометричні бази даних (Web of Science, Scopus), підготовку
патентів, а також студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів та олімпіад, що підтверджується Положенням про
преміювання [http://bit.do/fScs6].

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Відповідно до Статуту [http://bit.do/fSctj] і п 4.7 Колективного договору [http://bit.do/fSctg], визначено порядок
заохочення працівників. У Колективному договорі прописано застосування моральних і матеріальних заохочень:
подання на державні нагороди; державні премії; присвоєння почесних звань. На зустрічі із фокус-групами,
інформація знайшла підтвердження. Кожен викладач згідно наукового напряму роботи свідомо закріплений за
певною дисципліною і розвивається згідно її напряму через наукові публікації, посібники, співпрацю з
виробництвом. ЗВО надає відомості про можливості проходження підвищення кваліфікації викладачів згідно з
напрямом навчальної та наукової діяльності, що представлено .на сайті ЗВО в розділі «Програми підвищення
кваліфікації та стажування» [http://bit.do/fSctw]. З метою активізації наукової, навчально-методичної,
організаційно-виховної роботи професорсько-викладацького складу запроваджено процедуру рейтингової системи
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників. Рейтингова система оцінювання діяльності науково-
педагогічних працівників і структурних підрозділів передбачає вимірювання у балах результатів науково-
педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету і його структурних підрозділів за трьома
видами робіт: наукова, навчально-методична, організаційно-виховна. Під час проведення бесід з фокус-групами з
числа науково-педагогічних працівників та адміністративного персоналу виявлено, що НПП проінформовані про
можливості заохочення структурних підрозділів університету й окремих викладачів за продуктивну наукову,
навчально-методичну та організаційно-виховну роботу. Крім того, учасники фокус-груп розповіли про наявність
механізму відшкодування витрат на публікацію статей у виданнях Scopus і Web of Science; допомогу в оплаті
відряджень на конференції, за захист кандидатських та докторських дисертацій, що регламентується «Положенням
про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» [http://bit.do/fSctH].

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

До сильних сторін ОП «Водні біоресурси та аквакультура» Подільського національного університету можна
віднести: прозорість та публічність процедур добору НПП; наявність висококваліфікованих викладачів – докторів і
кандидатів наук; активну участь викладачів у міжнародних конференціях і програмах стажування у зарубіжних
ЗВО; наявність преміювання для викладачів і здобувачів, за підготовку та захист дисертацій, оплати статей, що
включені до міжнародних наукометричних баз та інших видів матеріального стимулювання. Позитивною
практикою є залучення роботодавців до проведення виїзних занять для здобувачів на природних і трансформованих
водних об’єктах і рибних господарствах; створення завдяки співпраці із роботодавцями додаткових можливостей
доступу до матеріально-технічної бази.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Експертна група, в ході аналізування, визначила, що НПП випускової кафедри активно беруть участь у міжнародних
стажуваннях, проте недостатньою мірою ними було враховано вивчення досвіду іноземного університету у
викладанні дисциплін, дотичних ОП “Водні біоресурси та аквакультура”. Рекомендації: НПП випускової кафедри
пройти стажування на сучасних провідних підприємствах рибної промисловості або в зарубіжних ЗВО, в яких
проводиться викладання відповідної спеціальності; запровадити більш широку практику проведення аудиторних
занять із залученням експертів галузі, роботодавців на регулярній основі, особливо в умовах карантину в онлайн
режимі.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Викладачі на ОП відповідають необхідним ліцензійним умовам, їх професійна кваліфікація забезпечує досягнення
цілей та програмних результатів навчання. Зокрема НПП, провадять наукову роботу за темою навчальних
дисциплін, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, є учасниками наукових тематик. У ЗВО діють чіткі і
зрозумілі правила конкурсного відбору викладачів. Інформація про вакантні посади і перелік документів своєчасно
розміщується на веб-сайті ЗВО. До організації та реалізації освітнього процесу на ОП долучаються роботодавці,
професіонали-практики, експерти галузі рибництва. В університеті налагоджена системи професійного розвитку
викладачів та стимулювання розвитку викладацької майстерності. Відповідно до проведеного оцінювання
підкритеріїв критерію 6 «Людські ресурси», які забезпечують реалізацію освітнього процесу на ОП «Водні
біоресурси та аквакультура» знаходиться на достатньому рівні. Експертна група дійшла висновку, що ОП за
критерієм 6 відповідає рівню В, з урахуванням рекомендацій: щодо проходження викладачами стажування на
сучасних провідних підприємствах рибної промисловості або в зарубіжних ЗВО, в яких проводиться викладання
відповідної спеціальності; більш широкого запровадження практики проведення аудиторних занять із залученням
експертів галузі, роботодавців на регулярній основі, особливо в умовах карантину в онлайн режимі.

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.

В онлайн режимі гарант ОП показав нам аудиторії: ауд. 611, 617, 618. В них наявні проектори Epson H268J та
Ноутбук ACER Atheros AR5BXB63, що дозволяє проводити презентації як викладачами, так і студентами. Наукова
бібліотека з загальним фондом – 493391 примірників та 187 найменувань періодичних видань; встановлена та
функціонує комп'ютерна бібліотечна програма «Ірбіс-64», створено електронний каталог, який налічує близько 15
тис. записів. Бібліотека забезпечена електронними підручниками та навчальними посібниками, функціонує
комп'ютерний читальний зал з виходом до мережі Internet (мережа Wi-Fi). З метою покращення надання освітніх
послуг використовується платформа Moodle (для дистанційної форми навчання) та електрона форма розкладу
занять [https://is.gd/SDIbiE]. Також нам продемонстрували лабораторію в якій розташовано УЗВ, та студенти
можуть вивчати інтенсивні технології, лабораторію аквакультури, вимірювальну лабораторію
[https://cutt.ly/uRydsRP]. Лабораторії оснащені eсім необхідним приладдям для проведення практичних робіт та
власних дослідів здобувачів. Проведення дослідів є безоплатним та вільнодоступним. Матеріально-технічне
забезпечення лабораторій: [https://cutt.ly/wRydlGX]. Недоліком даного підкритерію є те, що не у всі лабораторії є
можливість доступу маломобільним групам. Гарант пообіцяв, що цей недолік буде виправлено.

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.

Для здобувачів та викладачів є вільний та безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх компонентів,
розміщених на платформі Moodle [https://is.gd/C0GnTb], науково-дослідних лабораторій, бібліотечного фонду, бази
даних Scopus та Web of Science та баз практик. Навчально-методичні матеріали, розроблені НПП з кожного
навчального компонента, знаходяться у вільному доступі у системі Moodle та частково у Репозитарії. Переглянути
наповнення створених кабінетів дисциплін за ОП не є можливим у зв’язку з наявністю відповідного доступу лише
для учасників освітнього процесу. На зустрічі з академічним персоналом експертній групі продемонстрували
наповненість дисципліни та зареєстрованих користувачів. Безоплатно здійснюється перевірка робіт на дотримання
принципів академічної доброчесності з використанням програми «Unicheсk».Здобувачі проінформовані про те, що
лише перша перевірка є безоплатною, всі наступні рази проводиться з оплатою. На території навчальних корпусів є
безоплатний Wi-Fi доступ, а в гуртожитках - платний провідний інтернет.
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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.

Спілкування НПП зі студентами відбувається із використанням месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram,
корпоративної сторінки кафедри у Facebook; електронної пошти. Для соціальної підтримки здобувачів у ЗВО
створено Первинну профспілкову організацію студентів [https://is.gd/9GLoOi]. Проводяться анкетування та
опитування, за результатами опитувань (анкетувань) здобувачів ОП «Водні біоресурси та аквакультура», рівень
задоволеності цією підтримкою – 91,3 [https://is.gd/sI90RT]. Пільгова категорія студентів (діти-сироти, діти УБД,
діти з інвалідністю) за подання деканатом отримують соціальну стипендію, безкоштовно проживають у гуртожитках
ЗВО. Кожна академічна група має куратора зі складу НПП кафедри, які проводять виховну роботу серед студентів,
формують актив групи та забезпечують його ефективну роботу, володіють інформацією стосовно умов проживання
студентів у гуртожитках, надають консультативну та інформаційну підтримку, здійснюють контроль щодо
успішності студентів, проводять зустрічі з ними для вирішення поточних і перспективних питань. Освітнє
середовище, створене в університеті для здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я), є безпечним для
життя та здоров’я. Регулярно проводиться інструктаж з техніки безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм,
пропагування здорового способу життя, кураторами проводяться виховні заходи. Матеріальне забезпечення
освітнього середовища включає: їдальні та буфети. Студенти забезпечуються гуртожитком. На території ЗВО
налагоджена система охорони. Корпуси та гуртожитки знаходяться в належному санітарному стані, мають
централізоване опалення та водопостачання, природне і штучне освітлення, систему протипожежної безпеки. Під
час проведення зустрічей зі здобувачами скарг на умови проживання та навчання не було. Соціально-психологічний
супровід регулюється такими документами: «Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ»
[https://cutt.ly/oRyZt8Q], «Законодавство про конфлікт інтересів» [https://cutt.ly/ARyZpLp], «Комплексний план
організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/hRyZj7j], «Положення про запобігання конфлікту інтересів,
дискримінації та сексуальним домаганням» [https://cutt.ly/sRyZcv3], «Положення про порядок супроводу осіб з
інвалідністю» [https://cutt.ly/gRyZWwN]. Для попередження конфліктних ситуацій серед здобувачів вищої освіти
кураторами, завідувачами кафедр, деканом, представниками студентської ради та первинної профспілкової
організації проводяться бесіди, метою яких є запобігання конфліктних ситуацій. Основними принципами діяльності
університету є: відкритість, демократичність, толерантність, колегіальність, рівність, прозорість при прийнятті
рішень стосовно дій здобувачів вищої освіти. За психологічний стан здобувачів відповідає Психологічний ХАБ,
проводяться тренінги, зустрічі, бесіди тет-а-тет. Також за словами завідувачки кафедри психології, є практика
спілкування зі здобувачами у гуртожитку, у більш комфортному для них середовищі.

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

Під час проведення зустрічі зі здобувачами, вони повідомили нам, що освітня, організаційна, інформаційна,
консультативна та соціальна підтримку їм надається. А саме за необхідності вирішення питань освіти вони можуть
звернутися до куратора, гаранта, також підтримку забезпечує орган студентського самоврядування. Здобувачі також
наголосили на тому, що декан завжди готовий вислухати, і потрапити до нього не складає труднощів. Це свідчить
про готовність адміністрації йти на зустріч. Під час дистанційного навчання вони працювали на платформі Moodle, і
були на постійному зв’язку через відповідні месенджери. Щодо міжнародної співпраці, то для магістрів всю
інформацію висвітлено на сайті університету [https://cutt.ly/5RzmldV], проте вона є загальною, і не поділяється за
спеціальностями. ЕГ хотіла б порадити проводити більш вузько спрямовану роботу зі здобувачами щодо
міжнародної практики, стажувань, участі у програмах Erasmus+. За організаційну частину відповідає студентська
рада, вони проводять спартакіади, семінари, свято першокурсника та багато іншого. На момент проведення
зустрічей вони готувалися до ювілею факультету. Здобувачі залучаються до всіх можливих подій, і ЗВО позитивно
впливає на активність студентів (грамоти, додаткові бали, призи), інформацію отримали у процесі спілкування з
представниками студентської ради. Для забезпечення психологічної стабільності студентів діє Психологічний ХАБ.
Лариса Журавльова завідувач кафедри психології, повідомила під час онлайн зустрічі, що з введенням
дистанційного навчання, збільшилась кількість скарг від студентів, і вона звернулась до керівництва з пропозицією
при першій можливості вийти на офлайн заняття. (інформація за минулий навчальний рік). За підкритерієм 7.4
суттєвих недоліків не виявлено.

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

У ЗВО розроблено положення про супровід осіб з інвалідністю [https://cutt.ly/SRyLGy1]. При огляді матеріально-
технічної бази було продемонстровано, що при вході у корпус є пандуси, функціонують ліфти, аудиторії дають
можливість для розміщення людей з особливими потребами. Відповідно до «Положення про організацію освітнього
процесу» [https://cutt.ly/URyLO3o], особи з особливими освітніми потребами мають право на навчання за
індивідуальним графіком, у разі погіршення стану здоров’я – на академічну відпустку. Інформація щодо умов
навчання за індивідуальним графіком розміщена на сайті університету (публічна інформація)
[https://is.gd/qZUDYR]. Проте на момент огляду матеріально - технічної бази можливості для пересування по

Сторінка 19



лабораторії для людей з обмеженими можливостями не було. Зауваження по підкритерію 7.5 можуть бути усунені у
найближчі терміни.

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.

При проведенні зустрічей зі здобувачами, НПП, адміністрацією ЕГ не отримала жодного підтвердження чи згадки
про факти, пов’язані з сексуальним домаганням, дискримінацією чи корупцією. Гарант, а також голова студентської
ради запевнили, що політика університету направлена на профілактику таких конфлікті, а не усунення, і проводять
організаційну роботу, аби здобувачі знали на майбутнє, що робити в таких ситуаціях. Здобувачі та представники
студентського самоврядування зазначали, що вони не пригадують конфліктних ситуацій з питань дискримінації,
домагання чи корупції, але в разі потреби знають, що можуть звернутись до куратора, декана, представника
студентської ради з питань конфліктних ситуацій. У ЗВО є ряд документів, які у випадку виникнення конфліктних
ситуацій дозволяють цивілізовано вирішити ці питання. На сайті [https://cutt.ly/ARyLswP] у розділі запобігання та
протидія корупції, є нормативні документи з урегулювання конфліктних ситуацій, та виявлення і протидія корупції,
також у розділі соціально-психологічний супровід вказані документи [https://cutt.ly/nRyLkv6]. У будь-який момент
здобувач може звернутися за психологічною підтримкою та консультацією до Психологічного ХАБу. За
підкритерієм 7.6 суттєвих недоліків не виявлено.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічне, фінансове, та навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам якісної освітньої
підготовки магістрів на ОП «Водні біоресурси та аквакультура» й сприяють досягненню визначених цілей, завдань
та результатів навчання. Для навчання і здоров’я здобувачів освітнє середовище безпечне й задовольняє їх інтереси
й потреби. Здобувачі мають вільний доступ до інформаційних платформ, бібліотечних ресурсів й інфраструктури
Поліського університету. Наявна постійна всебічна підтримка від керівництва закладу, викладачів, студентської
ради, представників Психологічного ХАБу. Політика і процедури урегулювання конфліктних ситуацій є чіткими й
зрозумілими.

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

ЕГ рекомендує посилити інформативну складову щодо можливостей участі магістрів у стажуваннях, міжнародній і
вітчизняній академічній мобільності, проєктах Еразмус+ тощо, шляхом більш вузького інформування здобувачів за
спеціальностями; розширити можливості доступу осіб з особливими освітніми потребами до лабораторій ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявність та стан МТБ навчального процесу на ОП за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура»
належним чином відповідає вимогам у сфері надання якісних освітніх послуг. Освітнє, організаційне та
консультативне забезпечення дозволяє здійснювати якісну й змістовну підготовку фахівців на ОП. Виявлено
достатній рівень задоволеності магістрів всебічною підтримкою від Університету. Конфліктні ситуації не виявлено,
проте передбачено нормативне їх урегулювання. Проте рекомендуємо посилити інформативну складову щодо
можливостей участі магістрів у стажуваннях, міжнародній і вітчизняній академічній мобільності, проєктах
Еразмус+ тощо шляхом більш вузького інформування здобувачів за спеціальностями; розширити можливості
доступу осіб з особливими освітніми потребами до лабораторій ОП, тому рівень відповідності - В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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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 «Водні біоресурси та
аквакультура» здійснюються згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої
програми в ЖНАЕУ» [https://is.gd/wmDbC8], «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
у ЖНАЕУ» [https://is.gd/iLULsu] та «Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти»
[https://is.gd/PblIM1]. Перегляд ОП здійснюється з метою її оновлення або модернізації, ЗВО слідкує за ринком
праці і зважає на регіональну особливість.. Для оновлення ОП підставами можуть бути: ініціатива та пропозиції
гаранта освітньої програми та академічної спільноти, що її реалізують. Під час зустрічі з НПП ми почули багато
думок та майбутніх пропозицій, які виникають під час роботи, і будуть запропоновані на найближчому засіданні;
результати внутрішнього оцінювання якості освітнього процесу; результати опитування здобувачів вищої освіти за
відповідною ОП. Опитування які були проведені висвітлені на сайті ЗВО [https://cutt.ly/MRyKYvI]; кадрові зміни;
зміни ринку освітніх послуг або ринку праці; зауваження роботодавців та стейкхолдерів. Перегляд ОП відбувається
на розширеному засіданні кафедри з обов’язковим залученням академічної спільноти, здобувачів вищої освіти та
стейкхолдерів. Проекти освітніх програм зі змінами оприлюднюються на офіційному сайті ЗВО для широкого
обговорення, що дає змогу для доопрацювання і модернізації ОП з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень
та рекомендацій. За результатами останніх переглядів в ОП були внесені наступні освітні компоненти:
ВК1.Рибогосподарське законодавство, ВК5. Сучасні проблеми іхтіопатології.

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.

Для врахування пропозицій і побажань здобувачів вищої освіти проводиться їх опитування або анкетування
[https://cutt.ly/CRyKdCJ], [https://cutt.ly/ZRyKrah]. Результати опитування розглядаються на розширених
засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук із залученням представників органів
студентського самоврядування. За результатами анкетування здобувачів на даній ОП встановлено, що більшість
респондентів задоволені навчанням і вважають, що її зміст у майбутньому дозволить їм стати фахівцями
природничої галузі. Позиція здобувачів вищої освіти, їх побажання та зауваження беруться до уваги під час
перегляду освітньої програми. До уваги були прийняті пропозиції головних стейкхолдерів, зокрема, здобувачів
вищої освіти щодо введення до ОП дисципліни «Фермерське рибництво». Також актуальне питання, яке не
одноразово піднімали і здобувачі, і органи студентського самоврядування – це збільшення годин з вивчення
англійської (зустріч зі здобувачами). Після перегляду ОП кількість годин було збільшено, що свідчить про швидке
реагування ЗВО на прохання головних стейхолдерів, здобувачів. Анкетування та опитування здобувачів відбувається
різними шляхами: анкети в Google form, через групи Viber, Telegram, також опитування можуть проводитися в
соціальних мережах. За формування та опрацювання результатів анкетування відповідальний навчально-науковий
центр організації освітнього процесу.

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

ЗВО співпрацює з: Управлінням Державного агентства рибного господарства у Житомирській області, ГО
«Атошник», ТОВ «Українська креветка», ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Бюджетна установа «Методично -
технологічний центр з аквакультури». Даний вибір обґрунтований регіональною особливістю, бажанням розширити
вибір місць проходження практики, зацікавленістю роботодавців у висококваліфікованих працівниках. Роботодавці
залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення якості освіти
як рівноправні партнери [відповідь 4 на Запит]. За результатами таких зустрічей та обговорень роботодавці надали
рецензії-відгуки на ОП [https://cutt.ly/YRyJGyy], також були укладені угоди на проходження практик та виконання
на базі роботодавців наукових робіт і проєктів [https://cutt.ly/mRyJCGp]. Університет в цьому плані має тісні зв’язки
та договори з: Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації,
Державною екологічною інспекцією Поліського округу – Договір про співпрацю (стратегічне партнерство) № 13-02,
від 01 02. 2018 р. терміном на п’ять років, Договір про співробітництво (стратегічне партнерство) № 04-34 від 26.02.
2018 р., ТОВ «СФГ «Інтеррибгосп»», Договір про співробітництво (стратегічне партнерство) № 40-34 від 28.08.2021
р., Договір про проведення практики студентів ЖНАЕУ № 30-41 від 28.008.2021 р. терміном на 5 років, Договір про
міжкафедральне співробітництво та організацію взаємовідносин з кафедрою іхтіології та зоології Білоцерківського
національного аграрного університету від 27.05. 2021 р. терміном на 5 років. Під час проведення зустрічі з
роботодавцями вони підтвердили, що приймають участь у перегляді ОП, їх пропозиції завжди підтримуються і
приводяться до реалізації.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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ОП «Водні біоресурси та аквакультура» була започаткована у 2020 році, тому випускники програми на даний час
відсутні. Тобто, на даному етапі практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП поки що відсутня. Але в університеті створена Асоціація випускників
[https://cutt.ly/QRyJbml] для подальшої взаємодії з випускниками.

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

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

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 даної спеціальності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти проводиться вперше. Проте
керівник відділу забезпечення якості освіти Наталія Степаненко повідомила, що вони беруть до уваги всі
зауваження та побажання з акредитацій, та поділяють їх на системні та освітні. Системні зауваження по цілому
університету вони обговорюють з керівництвом, та розроблюють план заходів на реагування. А освітні питання
пов'язані з ОП та іншими питаннями саме за спеціальністю вирішуються на рівнях факультетів, якщо вони є
актуальними. Як профілактичні заходи проводяться семінари з якості, зустрічі з Гарантами.

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

Згідно з «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» [https://cutt.ly/zRyJfor],
до внутрішнього забезпечення якості освіти залучаються всі учасники освітнього процесу. Здобувачі вищої освіти
мають право ініціювати моніторинг питань, пов’язаних з їх інформаційним супроводом, академічною та соціальною
підтримкою. Якість освіти безпосередньо забезпечують гарант програми, завідувач випускової кафедри; викладачі
навчальних дисциплін ОП. На сайті університету оприлюднюються рейтинги студентів для призначення їм
академічної стипендії [https://is.gd/mmOioU]. Для розуміння задоволеності здобувачів освітнім процесом
проводяться анкетування та опитування. До розвитку ОП залучені всі учасники освітнього процесу: на рівні
факультетів – декан, дорадчі органи факультету (вчена рада, науково-методична рада, студентська рада) –
здійснюють впровадження та супровід ОП, забезпечують навчальний процес, підтримку здобувачів, на рівні кафедр
– завідувач кафедри, гарант ОП, робоча група, група забезпечення ОП, наукові та педагогічні працівники, що
задіяні у реалізації ОП, здобувачі, що навчаються за ОП – розроблення, удосконалення, реалізація ОП,
інформаційна, організаційна, методична підтримка здобувачів. Роботодавці та стейкхолдери можуть бути залучені
до забезпечення якості освіти на усіх рівнях, але найчастіше взаємодіють на рівні кафедр та факультетів. Всі
учасники свідомо підходять до обговорення ОП, вносять свої корективи та побажання, про це на зустрічах говорили
всі учасники.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО забезпечує регламентоване дотримання і виконання усіх процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
модернізації ОП. Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти ЗВО забезпечує дотримання стандартів у
вищій освіті та освітньої діяльності, й керується відповідною нормативною базою. Магістри, викладачі й
роботодавці долучаються до процесу модернізації й оновлення ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Відсутнє чітке структурування інформації щодо удосконалення змісту ОП на сайті Університету та/або випускової
кафедри, зокрема залучення усіх учасників освітнього процесу до моніторингу, модернізації, оновлення ОП й
наданні побажань до покращення її змістовного контенту. Рекомендуємо створити публічну форму задля швидкого
реагування на виявлені недоліки в ОП. Рекомендуємо, за можливості, створити Раду роботодавців на факультеті
задля консультування з основних питань поліпшення якості навчального процесу на освітній програмі.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Заклад забезпечує регламентоване, чітке і послідовне ведення усіх процедур, що стосуються розроблення,
затвердження, моніторингу й оновлення ОП. Наявне анкетування магістрів щодо рівня їх задоволеності формами й
методами навчання, викладання та оцінювання, об’єктивності та неупередженості оцінювання здобувачів вищої
освіти, щодо академічної доброчесності, підтримкою у вирішенні проблем навчання, тощо. Навчально-науковий
центр забезпечення якості освіти, нормативна база ЗВО дозволяє належним чином підтримувати культуру якості й
акцентує увагу на дотриманні усіх заявлених процедур. У цілому внутрішнє забезпечення якості ОП знаходиться на
достатньому рівні, проте варто врахувати надані рекомендації щодо створення: публічної форми задля швидкого
реагування на виявлені недоліки в ОП; Ради роботодавців на факультеті (за можливості) задля консультування з
основних питань поліпшення якості навчального процесу на освітній програмі, тому рівень відповідності - 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 та обов’язки учасників освітнього процесу в ЗВО регулюються згідно з Статут Поліського національного
університету [https://cutt.ly/gRyHHz4], Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ
[https://cutt.ly/RRyHCJP]; Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ
[https://cutt.ly/iRyHPPO]; Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ
[https://cutt.ly/hRyHYwR]; Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ
[https://cutt.ly/RRyHQdI]; Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ [https://cutt.ly/LRyHxnZ]; Положення
про силабус [https://cutt.ly/RRyHgKC]; Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої
програми у ЖНАЕУ; Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ [https://cutt.ly/7RyHuoS]; Положення про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ [https://cutt.ly/1RyG5Ab]; Положення
про студентське самоврядування в ЖНАЕУ [https://cutt.ly/xRyG3cF]; Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ [https://cutt.ly/FRyGMzn]; Положення про порядок
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом учасників освітнього процесу, дискримінацією та
сексуальним домаганням у ЖНАЕУ [https://cutt.ly/PRyGJP1]; Положення про оскарження результатів підсумкового
контролю знань студентів [https://cutt.ly/oRyGOsw]; Положення про організацію та проведення практики здобувачів
вищої освіти [https://cutt.ly/gRyGWzg].

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 сайті університету, на сторінці кафедри розміщені всі зміни та перегляди ОП [https://cutt.ly/KRij1yy] , також є
відгуки роботодавців. Під час проведення акредитації експерти провели зустріч з роботодавцями, і в процесі
інтерв'ювання з'ясували, що ЗВО тісно співпрацює з ними. Студенти їздять на практики, в майбутньому є
можливість працевлаштування. Також роботодавці активно беруть участь у перегляді ОП і вносять свої корективи,
так Олександр Рудік повідомив ЕГ, що він вносив пропозицію: додати сучасну іхтіопатологію та гельмінтоозні та
протозойні захворювання риб. Пропозиція була розглянута та ухвалена, про що свідчать відповідні документи.

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
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компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

На сайті оприлюднено саму програма (її опис та зміст) [https://cutt.ly/KRij1yy], а також описи та силабуси (робочі
програми навчальних дисциплін) всіх ОК, включених до неї. Обсяг інформації, що оприлюднюється, є достатнім для
того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити поінформований вибір щодо вступу на
програму, а роботодавців - щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Заклад дотримується усіх належних процедур щодо прозорості й публічності викладеного інформаційного
контенту. Усі процедури є регульованими в частині інформування про особливості навчального процесу й
доступними для усіх учасників. Стейкхолдери активно залучені до надання своїх пропозицій та побажань до проєкту
ОП.

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

Варто започаткувати процедуру інформування громадськості з врахування наданих побажань на ОП, шляхом
створення форуму для відкритого обговорення та/або порівняльної таблиці. За можливості наповнити персональні
сторінки НПП із зазначенням професійного спрямування, публікаційної активності та інформації щодо закріплених
за ними освітніх компонент.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Вся основна інформація, яка підтримує прозорість і публічність у закладі, що стосується ОП є у вільному доступі на
офіційній вебсторінці. Загалом вимоги критерію 9 виконано, проте варто започаткувати процедуру інформування
громадськості з врахування наданих побажань на ОП, шляхом створення форуму для відкритого обговорення та/або
порівняльної таблиці; за можливості наповнити персональні сторінки НПП із зазначенням професійного
спрямування, публікаційної активності та інформації щодо закріплених за ними освітніх компонент.

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

Акредитація ОП за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" у Поліському національному університеті
відбулася з використанням засобів відеозв'язку у віддаленому (дистанційному) режимі. Згідно узгодженої програми
візиту було проведено всі заплановані онлайн зустрічі. У програмі візиту було допущено технічну помилку, і зустріч
7 відбулася на годину пізніше, тому у цей час експерти працювали з документами в онлайн режимі. Огляд
матеріально-технічної бази ЗВО проходив в режимі реального часу. Усі відповіді на Запит ЕГ було отримано вчасно.
Програма дистанційного візиту та лінк про проведення "Відкритої зустрічі" з експертами було висвітлено на сайті
установи заздалегідь. Ескпертна група вбачає, що підстави для відмови в акредитації ОП, не пов'язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми відсутні.
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Карпук Леся Михайлівна

Члени експертної групи
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Корнієнко Володимир Олександрович

Горкава Маргарита Геннадіївна
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