
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23838 Технологія виробництва та переробки продукції
тваринництва

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

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 23838

Назва ОП Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

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 Свириденко Наталія Петрівна, Лящук Валентина Олегівна, Луговий
Сергій Іванович (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/images/public_document/2021/09/%D0%97%D0%B2
%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0
%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B
0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

Програма візиту експертної групи http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/09/%D0%9F%D1%80
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%9
6%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93%20-
%20%D0%A2%D0%95%D0%A5.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Цілі даної освітньої програми відповідають місії та стратегії розвитку Поліського національного університету. Цілі
та програмні результати навчання, задекларовані в даній освітній програмі, повністю відповідають Стандарту вищої
освіти. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 204, її структура передбачає можливість для
формування індивідуальної освітньої траєкторії, а також практичну підготовку здобувачів та набуття ними
соціальних навичок. Правила прийому на навчання для здобувачів є чіткими, зрозумілими та своєчасно
оприлюднені на офіційному сайті Поліського національного університету. Форми та методи навчання і викладання
сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання. Кадровий склад,
залучений до реалізації освітньо-професійної програми, спроможний забезпечити досягнення визначених ОПП
цілей і програмних результатів навчання. Поліський національний університет стимулює матеріально і
нематеріально викладачів до розвитку викладацької майстерності. Наявні фінансові і матеріально-технічні ресурси,
навчально-методичне забезпечення створюють необхідні передумови для досягнення визначених програмних
результатів навчання. Система внутрішнього забезпечення якості в Університеті сформована та функціонує.
Поліський національний університет в цілому дотримується вимог до забезпечення прозорості та публічності
діяльності. На думку ЕГ, ОПП має перспективу для подальшого розвитку. За результатами акредитаційної
експертизи встановлено, що ОПП за всіма критеріями відповідає рівню «B».

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі освітньої програми скорельовані з Місією та Стратегією Поліського національного університету. Обсяг, перелік
компетентностей та програмних результатів навчання відповідає Стандарту вищої освіти та предметній області
заявленої спеціальності 204, а перелік освітніх компонентів та структурно-логічна схема їх викладання надає
можливість здобувачам досягти запланованих результатів навчання. Правила вступу на ОПП, визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах освіти, а також у неформальній освіті прописані досить чітко, не містять
дискримінаційних ознак, зрозумілі. Всі положення, а також інша необхідна абітурієнтам інформація доступні на
офіційному сайті Університету. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній
програмі цілей та результатів навчання. Під час реалізації ОП належним чином відбувається поєднання навчання і
досліджень. Більшість викладачів, що забезпечують реалізацію даної ОП, здійснюють активну наукову діяльність,
підвищують кваліфікацію, як в Україні, так і за кордоном. Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є
чіткими, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу, заздалегідь оприлюдненими. Матеріально-технічні,
фінансові, та навчально-методичні ресурси є достатніми для якісної освітньої та наукової підготовки здобувачів на
ОП та сприяють досягненню заявлених цілей і завдань. Активна участь роботодавців у розробленні, моніторингу,
періодичному перегляді та реалізації ОП. Дотримання принципів прозорості та публічності основних документів,
процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес в університеті, зокрема і на ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Перелік фахових компетентностей та програмних результатів навчання не повною мірою відображає унікальність
даної ОП. У Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої
програми інколи вказано ті результати, які дана ОК забезпечити не може. Допущено неточності при формуванні
Каталогу вибіркових дисциплін: неточно вказано семестр, в якому може викладатися дисципліна, а також до
переліку вибіркових дисциплін включено такі, що за своїм змістом дублюють основні. Програми фахових
випробувань не містять переліку рекомендованих літературних джерел. Здобувачі не користуються можливістю
вибору вибіркових дисциплін, які викладаються на інших факультетах університету. Досвід проходження
виробничої практики за кордоном має обмежена кількість студентів. Відсутність на сайті ПНУ інформації про
пропозиції та зауваження, що надійшли від стейкхолдерів на ОП, а також рішення щодо них. Рекомендації ЕГ:
Доцільним є перегляд та розширення фахових компетентностей та програмних результатів навчання, що забезпечує
дана ОП, на підставі аналізу побажань різних груп стейкхолдерів. Потребує перегляду Матриця відповідності
програмних компетентностей компонентам освітньої програми. Привести у відповідність інформацію в Каталозі
вибіркових дисциплін до Навчального плану стосовно семестру в якому пропонується вивчення дисциплін, а також
усунути можливість дублювання вибірковими дисциплінами основних. Активізувати роботу щодо запровадження
дуальної системи навчання. Доповнити програми фахових випробувань переліком рекомендованих літературних
джерел. Покращити поінформованість студентів щодо вибіркових дисциплін, викладання яких забезпечують
викладачі кафедр інших факультетів. Активізувати роботу щодо залучення здобувачів ОП до участі у конкурсах
студентських наукових робіт, проходження практичної підготовки на закордонних підприємствах. Розробити та
запровадити механізми, що забезпечать об’єктивність екзаменаторів (наприклад, приймання іспитів комісійно або
стороннім викладачем тощо). Продовжити роботу щодо підвищення кваліфікації НПП в умовах виробництва на
провідних підприємствах з виробництва продукції тваринництва як в Україні, так і за кордоном; розширювати
практику академічної мобільності та наукових стажувань викладачів у зарубіжних установах; посилити публікаційну
активність у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS. Оприлюднювати на сайті дату
завантаження документів, всі пропозиції стейкхолдерів відносно ОП, а також рішення відносно них.
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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.

Місією Поліського національного університету є підготовка професійної еліти та формування експертної екосистеми
для сталого регіонального розвитку. Стратегією розвитку Університету до 2025 р. (https://bit.ly/3iVLd90)
передбачено, зокрема, виконання проєкту «Сприяння сталому управлінню тваринництвом та збереження екосистем
в Північній частині України (за підтримки ПРООН в Україні (UNDP) та Глобального екологічного фонду (GEF);
участь у проєктах у рамках реалізації Стратегії Житомирської області до 2027 р., зокрема стосовно підготовки кадрів
для органічного виробництва; запровадження функціонування платних курсів бджільництва, аквакультури,
кінології. Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців,
здатних здійснювати науково-дослідний та професійний підхід до поліпшення виробничих питань рентабельного і
екологічно-безпечного виробництва і переробки продукції тваринництва. Отже, цілі освітньої програми абсолютно
узгоджуються з Місією та Стратегією розвитку Поліського національного університету.

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

Програмні результати навчання, зазначені в даній освітній програмі, повністю аналогічні зазначеним у
відповідному Стандарті вищої освіти. Експертною групою наразі не встановлено фактів внесення стейкхолдерами
пропозицій стосовно розширення переліку програмних результатів навчання, зокрема тих, що підкреслили б
унікальність даної ОП. За твердженнями Гаранта Д. В. Лісогурської та керівника навчально-наукового центру
організації освітнього процесу Т. В. Усюк дана ситуація зумовлена тим, що Стандарт вищої освіти був прийнятий
нещодавно (26.03.2021 р.) і першим етапом перегляду ОП в 2021 р. стало її приведення у відповідність до Стандарту.
Разом з тим, в даний час відбувається формування проєкту ОП на 2022-2023 навчальний рік, у якому вже
передбачено розширення переліку фахових компетентностей (ФК) та програмних результатів навчання (ПРН). До
того ж, як відзначила Т. В. Усюк, загальноприйнятою практикою в Університеті є доповнення ОП 2-3 ФК та ПРН, які
відображають їх унікальність. Водночас, представниками роботодавців, академічної спільноти, здобувачів під час
інтерв’ю, підтверджено їх залучення до періодичного перегляду ОП, а також наміри доповнити перелік ФК та ПРН
даної ОП.

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.

Цілі та програмні результати навчання, наведені в даній освітній програмі, повністю аналогічні зазначеним у
відповідному Стандарті вищої освіти. Під час інтерв’ю з Гарантом, членами проєктної групи встановлено, що
врахування галузевого та регіонального контексту відобразилося у структурі та обсязі окремих ОК, зокрема ОК11
«Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції тваринництва», а також ряду вибіркових
дисциплін. Це зумовлено тим, що на Житомирщині знаходиться значна частка угідь на яких займаються органічним
землеробством. Разом з тим, Житомирська область характеризується значною забрудненістю території
радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Важливість підготовки фахівців здатних вирішувати
практичні питання виробництва і переробки якісної і безпечної продукції тваринництва, зокрема, органічної та
ведення галузі у зоні радіоактивного забруднення було підкреслено представниками роботодавців під час їх інтерв’ю
у фокус-групі (О. М. Ющенко, В. Ф. Шевчук). При проєктуванні даної ОП було враховано досвід аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм, зокрема Білоцерківського НАУ, Миколаївського НАУ та ін. В результаті
перелік обов’язкових компонентів було розширено такими дисциплінами як Програмне управління процесами у
галузі, Методологія та організація наукових досліджень та ін.
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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.

Дана освітня програма дає змогу здобувачам вищої освіти досягти, визначених Стандартом вищої освіти результатів
навчання. Зокрема, контент 11 обов’язкових компонентів ОП повною мірою охоплює всі передбачені стандартом
результати навчання. Разом з тим, на думку ЕГ, для деяких освітніх компонентів у Матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми (С. 17 ОПП) вказано ті
результати, які дана ОК забезпечити не може (наприклад, для ОК2 – це ПРН 1 та 2; для ОК4 – ПРН 1; для ОК 9 та 10
– ПРН 10). Разом з тим, всі згадані ПРН повною мірою забезпечуються іншими ОК.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі освітньої програми скорельовані з Місією та Стратегією Поліського національного університету. Перелік
компетентностей та програмних результатів навчання відповідає Стандарту вищої освіти, а перелік освітніх
компонентів та структурно-логічна схема їх викладання надає можливість здобувачам досягти запланованих
результатів навчання.

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

Перелік фахових компетентностей та програмних результатів навчання не повною мірою відображає унікальність
даної ОП. У Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої
програми інколи вказано ті результати, які дана ОК забезпечити не може. Рекомендації ЕГ: доцільним є перегляд та
розширення фахових компетентностей та програмних результатів навчання, що забезпечує дана ОП, на підставі
аналізу побажань різних груп стейкхолдерів. Потребує перегляду Матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП має належний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритерієм 1.1 – повністю узгоджена з з
Місією та Стратегією розвитку Поліського національного університету. За підкритерієм 1.4 – встановлено належний
рівень узгодженості стосовно спроможності даної освітньої програми забезпечити здобувачам вищої освіти
досягнення визначених Стандартом вищої освіти результатів навчання. За підкритеріями 1.2 та 1.3 встановлено
належний рівень узгодженості стосовно відповідності цілей освітньої програми та програмних результатів навчання
потребам стейкхолдерів, галузевому та регіональному контексту. Наявний перелік компетентностей та програмних
результатів навчання відповідає Стандарту вищої освіти, проте розширення даного переліку за рахунок ФК та ПРН,
які б більш повно окреслили унікальність даної програми, перебуває на стадії формування. Отже, враховуючи
голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв,
освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає рівню В за Критерієм 1.

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).

Обсяг ОПП становить 90 кредитів ЄКТС, з яких 50 кредитів (55,6%) відведено на опанування обов’язкових ОК, а 25
кредитів (27,8%) – на опанування вибіркових ОК. ОПП передбачає також проходження виробничої (спеціально-
технологічної) практики тривалістю 10 тижнів (10 кредитів). Усі вищеперелічені параметри відповідають чинним
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вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва
і переробки продукції тваринництва для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

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

Зміст освітньої програми має досить чітку структуру. В ОП надано інформацію про її розробників, описано
предметну область, зазначено придатність випускників до працевлаштування, а також перелік компетентностей
випускника, окреслено ПРН та ресурсне забезпечення їх реалізації, відображено форми атестації здобувачів. ОК
надаються здобувачам у послідовності, що не суперечить логіці. Запропонована структурно-логічна схема дає
можливість здобувачам досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання, що і було засвідчено ними під
час інтервʼю у фокус-групі.

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

Зміст ОП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва, що підтверджується контентом обов’язкових компонент ОПП: ОК3-ОК11. Обсяг
обов’язкових освітніх компонент, зміст яких може бути інтерпретований як орієнтований на досягнення ПРН
відповідного стандарту спеціальності, становить 100%, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва для другого (магістерського) рівня
вищої освіти (не менше 35%).

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

Можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії в освітній програмі передбачена шляхом
опанування вибіркових ОК загальним обсягом 25 кредитів ЄКТС. Обсяг вибіркових компонентів освітньої програми
(27,8%) перевищує мінімальний ліміт, передбачений Законом України «Про вищу освіту» (25%). Процедуру
індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Поліському національному університеті
урегульовано «Положенням про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у Поліському національному
університеті» (https://bit.ly/3iVSSUM). При ознайомлені з Каталогом вибіркових дисциплін, запропонованим для
студентів технологічного факультету, (https://bit.ly/3v8qNyw) ЕГ було встановлено ряд неузгоджень. Зокрема,
дисципліни №8, №9, №17, №18, №27 та №41 пропонуються для вивчення в 2 семестрі, однак навчальним планом
передбачено всі вибіркові дисципліни для студентів СВО «Магістр» викладати лише в 3 семестрі. Крім того, деякі
вибіркові дисципліни за своїм контентом дублюють обов’язкові дисципліни, наприклад «Виробництво екологічно
чистої продукції тваринництва» (вибіркова, №18 в Каталозі) та ОК11 «Технологія виробництва екологічно чистої та
органічної продукції тваринництва». Елементами формування індивідуальної освітньої траєкторії при реалізації
даної ОПП є також можливість вільного вибору здобувачами місця проходження виробничої (спеціально-
технологічної) практики, а також керівника та теми кваліфікаційної роботи, що було відзначено під час
інтерв’ювання фокус-груп здобувачів, та академічного персоналу, який задіяний на реалізації ОПП, що
акредитується. Спілкування зі студентами ОП, засвідчило, що здобувачі освіти ознайомлені з принципами
формування індивідуальної освітньої траєкторії та брали особисту участь у цьому процесі. Однак, при цьому
здобувачі відзначили, що перелік вибіркових дисциплін є аналогічним у всіх студентів групи, а прикладів
включення до індивідуальних навчальних планів вибіркових дисциплін з освітніх програм інших факультетів та
ступенів вищої освіти наведено не було.

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

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку, яка реалізується шляхом проходження виробничої
(спеціально-технологічної) практики тривалістю 10 тижнів (10 кредитів). Крім того, набуття практичних навичок
забезпечується під час проведення практичних занять, виїздних занять на підприємства з виробництва та переробки
продукції тваринництва. Організація проведення практик, зокрема і виробничих, у Поліському національному
університету урегульована у «Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти»
(https://bit.ly/3lwCzPU). Спеціально-технологічна практика, як свідчить її програма та опитування студентів, формує
як загальні і спеціальні компетентності здобувачів вищої освіти, необхідні для подальшої професійної діяльності,
так і елементи soft skills. Організація та методичне забезпечення виробничої практики здійснюється на достатньому
рівні. Аналіз методичних рекомендацій і програми практики (https://bit.ly/3oWnZTP) показав її спроможність
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формувати ПРН зазначені в ОПП. На запит ЕГ було надано копію наказу про направлення здобувачів на виробничу
практику, який засвідчує, що здобувачі мають можливість пройти вказану практику в передових господарствах та у
власних лабораторіях Університету. З огляду на те, що здобувачі проходять практичну підготовку у провідних
господарствах та підприємствах, ЕГ вважає, що практична підготовка за даною ОП відображає останні тенденції
розвитку технології виробництва та переробки продукції тваринництва. Здобувачі освіти під час інтерв’ю відзначили
корисність практичної підготовки для їх професійного зростання.

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

ОП передбачає набуття здобувачами таких соціальних навичок, як: адаптивність, комунікативність, креативність,
здатність працювати в команді. У формальній освіті це досягається за рахунок обов’язкових дисциплін соціально-
гуманітарного спрямування (ОК1, 2), а також можливості обрати вибіркові дисципліни відповідного спрямування.
Виробнича практика позитивно відображається на якості формування соціальних навичок як результат
комунікативної взаємодії і досвіду. Водночас, студентам надаються і інші можливості набуття соціальних навичок,
зокрема під проведення різного роду «круглих столів» та інших інтерактивних форм занять, проведення яких НПП
підтвердили під час спілкування. У фокус-групах студентів і студентського самоврядування було підтверджено, що
набуттю soft skills сприяє також їх участь у науковій, громадській та культурно-масовій діяльності.

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

Професійний стандарт другого рівня вищої освіти за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва відсутній.

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

Аналіз навчального плану, проведений експертною групою, показав, що обсяг освітньої програми та окремих
освітніх компонентів загалом відповідає вимогам законодавства і поєднує різні види робіт здобувачів освіти.
Аудиторне навчальне навантаження здобувачів освітньої програми становить 18 годин на тиждень і 1/3 годин від їх
загальної кількості, передбачених ОП для вивчення освітніх компонент. За результатами опитування
(https://bit.ly/3ntxJm8), протокол № 8 засідання кафедри годівлі тварин і технології кормів від 11 січня 2021 р.),
переважна більшість здобувачів вважають, що співвідношення кількості аудиторних годин та годин, винесених на
самостійне опрацювання, а також кількість дисциплін у семестр є для них оптимальною та обґрунтованою. Зокрема,
відповіді на запитання анкети "Обґрунтованість навантаження на здобувача вищої освіти (кількість дисциплін на
семестр, кількість годин аудиторної і самостійної роботи на тиждень)", розподілилися так: 5 балів поставили 60,5%
здобувачів ОП, 4 – 25,6%, 3 – 9,3%. Достатність обсягу аудиторної та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти
за більшістю освітніх компонент було підтверджено і під час інтерв’ювання фокус-групи студентів.

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.

Порядок організації та проведення дуального навчання у Поліському національному університеті урегульовано
«Положенням про порядок організації та проведення дуального навчання у Житомирському національному
агроекологічному університеті (https://bit.ly/3ayNp1m). За результатами інтерв’ю, ЕГ дійшла висновку, що здобувачі
обізнані зі змістом даного Положення. До того ж, роботодавцями було висловлено розуміння важливості даної
форми навчання та готовність сприяти її запровадженню. Разом з тим, на даний момент за ОП підготовка здобувачів
вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОПП відповідає чинним вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти за
спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва для другого (магістерського) рівня
вищої освіти. Зміст ОП відповідає предметній області заявленої спеціальності 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва. Відповідність обсягу ОП, спрямованого на забезпечення загальних та
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спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю та обсяг вибіркової частини ОПП відповідають вимогам
чинної нормативної бази. Практична складова ОП формує компетентності здобувачів вищої освіти, необхідні для
подальшої професійної діяльності: як спеціальні, так і загальні з елементами soft skills.

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

Допущено неточності при формуванні Каталогу вибіркових дисциплін: неточно вказано семестр, в якому може
викладатися дисципліна, а також до переліку вибіркових дисциплін включено такі, що за своїм змістом дублюють
основні. Рекомендації ЕГ: привести у відповідність інформацію в Каталозі вибіркових дисциплін до Навчального
плану стосовно семестру в якому пропонується вивчення дисциплін, а також усунути можливість дублювання
вибірковими дисциплінами основних. Активізувати роботу щодо запровадження дуальної системи навчання.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОПП має належний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями: 2.1 – обсяг ОПП повністю
відповідає Стандарту вищої освіти; 2.2 – зміст освітньої програми має досить чітку структуру; 2.3 – зміст ОП повною
мірою відповідає предметній області спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва; 2.5 – передбачена в ОПП практична підготовка здобувачів вищої освіти дозволяє здобути
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. Отже, враховуючи голістичний підхід в
оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, освітня діяльність за
цією програмою загалом відповідає рівню В за Критерієм 2.

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.

Експертною групою встановлено, що правила прийому на навчання на ОП за спеціальністю 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва відповідають загальним вимогам, визначеним законодавством,
оприлюднені на офіційному веб-сайті Університету (https://bit.ly/3lwSj5i). Ці Правила є чіткими і зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень, відображають загальні положення організації прийому вступників, обсяги
прийому та державного замовлення, строки прийому заяв та документів конкурсного відбору та зарахування на
навчання, порядок прийому заяв та документів, особливості організації та проведення конкурсного відбору,
спеціальні умови участі в конкурсному відборі та ін. На сайті Університету оприлюднено також розклад вступних
випробувань (https://bit.ly/3AwTbv5), інформацію щодо вартості навчання (https://bit.ly/2YEf2DN), переліку
існуючих в університеті освітніх програм (https://bit.ly/2YHW1jO) та інша необхідна для абітурієнтів інформація. Під
час інтерв’ю здобувачі відзначали, що вони були належним чином поінформовані стосовно умов прийому на
навчання.

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

Особливості ОП спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва враховані при
формуванні програми комплексного вступного випробування за фахом при зарахуванні на навчання на основі ОС
«Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» для здобуття ОС «Магістр» (https://bit.ly/2X1S4FY). Зокрема, дана
програма містить питання стосовно технології виробництва продукції різних галузей тваринництва (в тому числі
молочного та мʼясного скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва, бджільництва, кролівництва,
аквакультури), а також щодо технології переробки різних видів продукції тваринництва. На думку ЕГ, сформована
ЗВО програма комплексного вступного випробування спроможна забезпечити формування контингенту здобувачів
здатних до навчання на ОП. Для абітурієнтів, які вступають на навчання на основі неспоріднених спеціальностей
розроблено Програму додаткового вступного випробування за фахом (https://bit.ly/3FDko31), що не суперечить
чинним Умовам прийому (https://bit.ly/3B6THjD). Однак, у 2021 р., у зв’язку з жорсткими карантинними
обмеженнями, засіданням приймальної комісії було прийнято рішення їх не проводити. Проте, ЕГ вважає, що у
вказаних програмах варто навести перелік рекомендованих літературних джерел.
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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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, регулюється «Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання у Поліському національному університеті», яке, як і інші нормативні
документи, розміщено на офіційному сайті Університету (https://bit.ly/3DwVRe3). Під час інтерв’ю у фокус групі
здобувачі виявили обізнаність стосовно існування даного Порядку та правил, які ним унормовані. Разом з тим,
академічна мобільність за ОПП на даний момент відсутня, тому випадків визнання таких результатів не було.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюються «Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» (https://bit.ly/3iTGNz8). Під час інтерв’ю у фокус
групі здобувачі виявили обізнаність стосовно існування даного Порядку та правил, які ним унормовані. Підтвердити
дотримання даних правил під час реалізації даної програми не було можливості, оскільки перезарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті не здійснювалось у зв’язку з відсутністю претендентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Загалом наявна внутрішня нормативна база для врегулювання всіх питань, стосовно до критерію. Враховані
інклюзивні нюанси. Правила вступу на ОПП, визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, а
також у неформальній освіті прописані досить чітко, не містять дискримінаційних ознак, зрозумілі. Всі положення, а
також інша необхідна абітурієнтам інформація доступні на офіційному сайті Університету.

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

Програми фахових випробувань не містять переліку рекомендованих літературних джерел, якими слід
користуватися абітурієнтам. Рекомендації ЕГ: доповнити програми фахових випробувань переліком
рекомендованих літературних джерел; залучати до рецензування програм фахових вступних випробувань зовнішніх
стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП має належний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.3, 3.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 3.2, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП за спеціальністю 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В за
Критерієм 3 з недоліками, що не є суттєвими.

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
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принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання і викладання у Поліському національному університеті в цілому сприяють досягненню
заявлених у освітній програмі цілей та результатів навчання. Освітній процес здійснюється відповідно до Законів
України «Про вищу освіту» та «Про освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» та інших
нормативних документів (розділ «Публічна інформація» (https://bit.ly/3j0jR1m). Заняття за ОП здійснюється у
вигляді лекційних, практичних та лабораторних занять, тренінгів, круглих столів та майстер-класів. Аудиторні
заняття проводяться за використання власної матеріально-технічної бази, а виїзні заняття – в провідних
господарствах, що входять до складу ради роботодавців Поліського національного університету. Інформація щодо
проведених виїздних занять, залучення до проведення аудиторних занять фахівців-виробничників оприлюднюється
на сторінках соцмереж та на офіційному сайті Університету (https://bit.ly/30tBTTo, https://bit.ly/3AOrCgN,
https://bit.ly/3mTtQXv). Процес дистанційного навчання здійснюється відповідно до «Положення про дистанційне
навчання у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3BKQNSW). Вимоги студентоцентрованого
підходу реалізовано шляхом запровадження опанування вибіркових дисциплін, що формує індивідуальну освітню
траєкторію, а також вільного вибору тем наукових досліджень, баз проходження виробничої практики. Однак,
наразі вибіркові дисципліни студенти обирають виключно із тих, які запропоновані кафедрами технологічного
факультету.

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).

Здобувачі ОП мають можливість ознайомитися з інформацією щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання у межах окремих освітніх компонентів. Зокрема, на офіційному сайті Поліського національного
університету розміщено силабуси дисциплін (https://bit.ly/3BJGwGt), а у системі дистанційного навчання Moodle –
крім силабусів розміщено також робочі програми дисциплін, методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін,
проходження виробничої практики та написання кваліфікаційної роботи. В цьому ЕГ мала можливість
переконатися під час демонстрації Гарантом ОП наповненості оболонки Moodle. На сайті також розміщено графік
освітнього процесу, розклад занять, інформацію про студентське самоврядування та каталог вибіркових дисциплін.
Також студенти мають можливість визначитися з напрямком наукових досліджень та базою для проходження
виробничої практики. Під час спілкування на фокус групах зі здобувачами та академічним персоналом, було
встановлено, що на першому занятті НПП інформують студентів щодо програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання в межах кожної окремої дисципліни.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП здійснюється шляхом залучення здобувачів вищої освіти до
виконання ініціативних та госпдоговірних науково-дослідних робіт кафедр. Результатом чого, зокрема, є участь
здобувачів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технології виробництва продукції
тваринництва (студентка Здан О. в 2021 р. брала участь у ІІ етапі згаданого конкурсу). Слід відзначити, що одним із
обов’язкових компонентів ОП є дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень», яка викладається в
1-му семестрі. Метою даної дисципліни є навчити студентів основам методології та методики наукового дослідження
в галузі виробництва і переробки продукції тваринництва (https://bit.ly/3DHVw8r). Результати наукових досліджень
здобувачі представляють на міжнародних науково-практичних конференціях, наукових читаннях гуртків,
семінарах, круглих столах та мають можливість опублікувати у науково-тематичному збірнику технологічного
факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Під час проходження виробничої
практики здобувачі проводять аналітичні та експериментальні досліди. Отримані результати досліджень
представляють у кваліфікаційних роботах.

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

До викладання обов’язкових дисциплін освітньої програми залучено 9 науково-педагогічних працівників. Всі вони
беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, мають публікації в фахових та міжнародних
виданнях, є авторами посібників та підручників. Результати власних досліджень викладачі використовують при
оновленні своїх дисциплін. Зокрема, авторами посібників є М. В. Слюсар, С. П. Вербельчук, В. В. Борщенко, М. С.
Пелехатий, Т. В. Вербельчук. Слід відзначити, що більшість посібників даних авторів є актуальними, оскільки видані
в 2019-2021 рр. Більшість викладачів, які задіяні на реалізації даної ОП продовжують підвищувати кваліфікацію та
проходять міжнародне стажування на базі вітчизняних провідних навчально-наукових установ та університетів
Польщі та Словаччини.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Навчання, викладання та наукові дослідження під час реалізації освітньої програми пов’язані з
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. Викладачі Поліського національного університету отримали грант за
підтримки фонду Вишеградської четвірки країн Європейського Союзу та є учасниками Міжнародного науково-
освітнього проєкту «SaveBees – Save end angered bees toimprove nutrition, health and life quality of human»
(«Збереження бджіл, що знаходяться під загрозою з метою покращення харчування, здоров’я та якості життя
людини»). Також співробітники технологічного факультету є учасниками міжнародного проєкту «Зміцнення
позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції,
спрямованого на подолання корупції», що здійснюється за підтримки Посольства Нідерландів. НПП проходять
стажування за кордоном та беруть участь у міжнародних конференціях. Зокрема, професор Н. В. Валінкевич
пройшла стажування в CLM (Варшава, Польща), декан Д. М. Кучер, завідувач кафедри В. В. Борщенко, доцент М. В.
Слюсар – в Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая, (м. Краків, Польща), доцент С. П. Вербельчук –
в Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща). Здобувачі вищої
освіти мають можливість проходити практику на тваринницьких підприємствах ряду європейських країн. Під час
інтерв’ю зі здобувачами було з’ясовано, що лише студенти Васяк В та Устимович О. проходили таку закордонну
практику.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та результатів
навчання. Під час реалізації ОП належним чином відбувається поєднання навчання і досліджень. Більшість
викладачів, що забезпечують реалізацію даної ОП, здійснюють активну наукову діяльність, підвищують
кваліфікацію, як в Україні, так і за кордоном, отримані знання впроваджують в навчальний процес, беруть участь у
виконанні наукових проєктів та отриманні грантів.

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

Здобувачі не користуються можливістю вибору вибіркових дисциплін, які викладаються на інших факультетах
університету. Досвід проходження виробничої практики за кордоном має обмежена кількість студентів.
Рекомендації ЕГ: Покращити поінформованість студентів щодо вибіркових дисциплін, викладання яких
забезпечують викладачі кафедр інших факультетів Поліського національного університету окрім технологічного.
Активізувати роботу щодо залучення здобувачів ОП до участі у конкурсах студентських наукових робіт, проходження
практичної підготовки на закордонних підприємствах з виробництва та переробки продукції тваринництва.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП має належний рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 4.2, 4.3 та 4.4. До того ж,
враховуючи певну узгодженість за підкритеріями 4.1 та 4.5, голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і
їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП за спеціальністю 204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В за
Критерієм 4 з недоліками, що не є суттєвими.

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

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

Процедура здійснення контрольних заходів у Поліському національному університеті урегульована у «Положення
про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3p2Botx) та
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«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3vgyDpJ). З метою
виявлення залишкового або поточного рівня знань здобувачів вищої освіти з освітньої компоненти (або окремого
змістовного модуля) з подальшим аналізом якості навчання в Поліському національному університеті проводиться
ректорський контроль рівня знань здобувачів. Проведення даного контролю унормовано в «Положення про
ректорський контроль рівня знань здобувачів вищої освіти» (https://bit.ly/3vm5DwL). Достовірна інформація
стосовно проведення контрольних заходів та процедури оцінювання здобувачів міститься у силабусах і робочих
програмах навчальних дисциплін, що розміщені на сайті Університету та в оболонці Moodle. Під час інтерв’ю зі
здобувачами було встановлено, що форми проведення контрольних заходів та критерії оцінювання є для них
достатньо зрозумілими та дозволяють встановити досягнення результатів навчання. На початку навчання викладачі
інформують студентів щодо проведення модульного і підсумкового контролю знань. Про розклад сесії інформація
здобувачам надається не пізніше, як за місяць до її початку. Через деякий час після вивчення навчальної
дисципліни з метою проведення контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань здобувачами, проводиться
вибірковий відстрочений контроль засвоєних знань здобувачами.

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

Атестація випускників ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» здійснюється згідно
вимог Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» для другого (магістерського) рівня освіти (наказ
№389 МОН України від 26.03.2021 р.) у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної
роботи. Терміни проведення атестації визначаються графіком навчального процесу. Програма атестаційного іспиту
розміщена у вільному доступі на сторінці факультету на офіційному сайті Університету (https://bit.ly/3DYoq4z).
Вказівки щодо підготовки та захисту кваліфікаційних робіт регламентуються «Положенням про кваліфікаційні
роботи у ЖНАЕУ» та знаходяться на сайті університету у вільному доступі (https://bit.ly/3DFYf2c). Відповідно до
«Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3mV4poj)
перевіряються за допомогою онлайн-сервісів Unicheck, лише після цього фахова експертна комісія приймає
рішення про можливість допуску до захисту. Випускні роботи розміщуються в репозитарії університету у вільному
доступі. ЕГ пересвідчилася в наявності кваліфікаційних робіт в репозитарії під час резервної зустрічі, на яку була
запрошена заступник директора бібіліотеки. Всі студенти на зустрічі у фокус-групах підтвердили, що володіють
інформацією щодо організації проведення атестації, вимог до виконання кваліфікаційних робіт, програми
атестаційного іспиту, необхідності дотримання академічної доброчесності та процедури перевірки кваліфікаційних
робіт на плагіат.

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.

Процедуру проведення контрольних заходів для усіх учасників освітнього процесу регламентують офіційні
документи, що знаходяться у відкритому доступі на сайті Поліського національного університету
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya) та наведена в «Положення про організацію освітнього
процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3p2Botx) та «Положення про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3vgyDpJ), «Положенні про дистанційне навчання у
Поліському національному університеті» (https://bit.ly/3BOA80L). Разом з тим, окрім того, що об’єктивність
оцінювання забезпечується шляхом проведення тестування в оболонці Moodle, здобувачі не навели прикладів
застосування жодних інших механізмів забезпечення об’єктивності екзаменаторів. Під час зустрічей із здобувачами
та студентським самоврядуванням підтверджено відсутність будь-яких конфліктів на даній ОП. Студенти розуміють,
як потрібно діяти в разі виникнення конфліктних ситуацій та розуміють порядок оскарження результатів
контрольних заходів.

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

В Поліському національному університеті визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, інформація про їх реалізацію розміщена у відкритому доступі на сайті університету та
регламентуються згідно «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ»
(https://bit.ly/3mV4poj). На зустрічах у фокус-групах зі здобувачами, викладачами, представниками студентського
самоврядування та сервісних підрозділів встановлено, що заходи з популяризації політики академічної
доброчесності в ПНУ проводяться систематично. На основі проведення співбесіди зі здобувачами вищої освіти,

Сторінка 12



варто відмітити, що всі учасники освітнього процесу розуміють процедуру дотримання академічної доброчесності
під час реалізації даної ОП. Всі наукові праці НПП та студентів, а також випускні роботи проходять перевірку щодо
виявлення плагіату. Перевірку робіт в Поліському національному університеті здійснюють за допомогою офіційних
систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism». Рішення про можливість публікації чи допуску до захисту приймається на
засіданні фахової експертної комісії. Всі учасники освітнього процесу чітко розуміють відповідальність за
використання плагіату. Встановлення факту плагіату може бути підставою для відмови у прийнятті матеріалів до
розгляду або повернення матеріалів на доопрацювання. З метою популяризації питань академічної доброчесності в
Університеті проводиться ряд заходів. Так, 28 квітня 2021 року для студентів та викладачів технологічного
факультету відбувся вебінар «Основи академічного письма та принципи академічної доброчесності». Зі слів
здобувачів та науково-педагогічних працівників, порушень принципів академічної доброчесності при реалізації ОП
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» виявлено не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу,
заздалегідь оприлюдненими. Атестація випускників ОП «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» здійснюється згідно вимог Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 204 Технологія
виробництва і переробки продукції тваринництва. Всі здобувачі ОП ознайомлені та розуміють правила проведення
контрольних заходів, які є доступними для усіх учасників освітнього процесу та оприлюднені на сайті університету
та платформі Moodle, також розуміють що робити в разі необхідності оскарження результатів оцінювання. В ПНУ
здійснюється ряд заходів, що спрямовані на популяризацію дотримання правил академічної доброчесності серед
викладачів і студентів. Всі учасники освітнього процесу мають можливість безкоштовної перевірки своїх праць на
наявність плагіату офіційною системою «Unicheck».

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

Єдиним названим здобувачами інструментом, що забезпечує об’єктивність екзаменаторів є використання тестового
контролю. Рекомендації ЕГ: розробити та запровадити механізми, що забезпечать об’єктивність екзаменаторів
(наприклад, приймання іспитів комісійно або стороннім викладачем тощо); продовжувати контроль за
дотриманням принципів академічної доброчесності при підготовці наукових праць, звітів про виробничу практику,
випускних кваліфікаційних робіт. Продовжити практику проведення заходів щодо популяризації дотримання
принципів академічної доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями. Враховуючи це, та
використовуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, вважаємо, що ОП за
спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають рівню В за Критерієм 5 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

На основі аналізу інформації щодо професійної кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
слід зазначити достатній рівень академічної кваліфікації науково-педагогічних працівників та відповідність тим
освітнім компонентам, які вони викладають на ОП «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
НПП, що забезпечують ОК даної ОП регулярно (не рідше одного разу на п’ять років) підвищують педагогічну
майстерність згідно «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
(https://bit.ly/3j6NZs5). Стажування викладачів здійснюється у провідних науково-навчальних установах згідно
«Програми підвищення кваліфікації та стажування», що розміщена на сайті університету (http://znau.edu.ua/m-
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universitet/m-publichna-informatsiya). Міжнародне стажування викладачі проходять в Сільськогосподарському
університеті ім. Гуго Коллонтая у м. Краків, Польща (В. В. Борщенко, Д. В. Лісогурська., Д. М. Кучер, М. В. Слюсар)
та Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) (Т. В.
Вербельчук, С. П. Вербельчук). Викладачі, що забезпечують ОП займаються науковою роботою, результати якої
публікують у фахових виданнях та журналах що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science,
посібниках, підручниках монографіях, також на основі результатів досліджень науковці отримують патенти на
винахід та корисну модель. Всі ОК забезпечені навчально-методичною літературою, навчальними посібниками та
підручниками та електронними навчальними курсами для дистанційного навчання здобувачів освіти на освітній
платформі Moodle. Досвід професійної діяльності у відповідній сфері професорсько-викладацького складу ОП
підтверджується участю у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, професійних
об’єднаннях та редакційних колегіях наукових видань. Так, Д. М. Кучер та Г. О. Хант є членами редакційної колегії
журналу «Наукові горизонти», що входить до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б». НПП
здійснюють керівництво студентськими науковими роботами, які займають призові місця на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт (Т. В. Вербельчук, С. П. Вербельчук).

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

Процедура конкурсного добору викладачів у Поліському національному університеті регламентується згідно
«Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ (нова редакція)» (https://bit.ly/3p5AvAz), «Положення про конкурсну
комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів» (https://bit.ly/3FPIisc). Під час он-лайн зустрічей з НПП, адміністративним
персоналом та допоміжними структурними підрозділами підтверджено, що процедури конкурсного відбору НПП у
ПНУ є прозорими, відкритими, зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. Під час обрання за конкурсом
враховуються наявність наукового ступеня та вченого звання, повної вищої освіти за спеціальністю, науково-
дослідна діяльність в даному напрямку, навчально-методична діяльність, рівень викладання.

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

Під час організації освітнього процесу ЗВО тісно співпрацює з роботодавцями, активно залучає їх до організації і
проведення виробничих практик, а також до участі в екзаменаційних комісіях, рецензування освітньої програми.
Під час інтерв’ю фокус-групи роботодавців – генерального директора ПП «Галекс-Агро» О. М. Ющенка; директора
ТОВ «Еком’ясо Полісся» В. Ф. Шевчука; менеджера з персоналу АТ «Житомирський маслозавод» К. Г. Ярмоліцької
та ін. ЕГ пересвідчилася, що роботодавці зацікавлені в даній ОП та готові співпрацювати із ЗВО. Зі слів генерального
директора ПП «Галекс-Агро» О. М. Ющенка, за пропозицією роботодавців до навчального плану було введено ряд
вибіркових дисциплін. Здобувачі та роботодавці мають можливість обмінюються досвідом, долучатися до
обговорення різних питань, які стосуються освітньої і професійної діяльності.

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

Студентами на зустрічі у фокус-групі було підтверджено, що ЗВО активно залучає до проведення аудиторних занять
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців в галузі технологій виробництва і переробки
продукції тваринництва. За участю професіоналів-практиків систематично відбуваються відкриті лекції та
лабораторні заняття для здобувачів ВО, в 2021 році було проведено ряд зустрічей, що стосувалися стану племінних
ресурсів України (ТОВ «Генетична компанія», «ТОВ «Українська генетична компанія») та сучасних технологій
виробництва і переробки молока та м’яса (ТОВ «Житомирський м’ясокомбінат», ПП «Слободище»). Теоретичні
знання закріплюються на виїзних практичних заняттях та під час проходження виробничої практики на базі
провідних господарств галузі тваринництва, що сприяють формуванню відповідних компетенцій у студентів
(https://bit.ly/30tBTTo, https://bit.ly/3AOrCgN, https://bit.ly/3mTtQXv).

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

Поліський національний університет сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями згідно «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (https://bit.ly/3FJp7QR). Програми підвищення кваліфікації та науково-педагогічне
стажування НПП розміщена у вільному доступі на офіційному сайті університету (https://cutt.ly/jv5byYH та
(http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya). Викладачі, що забезпечують ОК систематично
проходять підвищення кваліфікації та стажування, зокрема д.с.-г.н., професор В. В. Борщенко в НУВГП ННІ
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післядипломної освіти та Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (UR) у м. Краків, Польща; к.с.-
г.н., доцент Д. М. Кучер – НУБіП України ННІ неперервної освіти і туризму (2020 р.), Перші Київські Державні
курси іноземних мов (2019 р.), Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків (Польща, 2021 р.);
к.с.-г.н., доцент, гарант ОП Д. В. Лісогурська – НУБіП України, м. Київ (ННІ післядипломної освіти) (2017 р.),
Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая, м. Краків (Польща, 2021 р.), Інститут біології тварин НААН
України (2019 р.), Перші Київські Державні курси іноземних мов (2020 р.); к.с.-г.н., доцент С. П. Вербельчук –
НУБіП України ННІ післядипломної освіти (2017 р.), Сумський державний університет (2020 р.), Інститут кормів та
сільського господарства Поділля НААН (2021 р.), Науково-дослідний Інститут Люблінського науково-технологічного
парку (м. Люблін, Польща, 2021 р.); д.с.-г.н., професор М. С. Пелехатий – НУБіП України (2019 р.); к.с.-г.н., доцент
Т. В. Вербельчук – НУБіП України ННІ післядипломної освіти (2017 р.), Сумський державний університет (2020 р.),
Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (2021 р.), Науково-дослідний Інститут Люблінського
науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща, 2021 р.); к.с.-г.н., доцент М. В. Слюсар – НУБіП України ННІ
неперервної освіти і туризму (2020 р.), Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН (2021 р.),
Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (UR) у м. Краків, Польща (2021 р.).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У ЗВО здійснюють стимулювання розвитку викладацької майстерності НПП шляхом використання моральних і
матеріальних заохочень. У ПНУ діє «Положення про преміювання працівників ЗВО» (https://bit.ly/2YPwBkN).
Преміювання працівників Університету проводиться за результатами роботи НПП, за якісну і сумлінну працю,
раціональне використання обладнання, технічних засобів навчання та запровадження новітніх технологій у
навчальному процесі; впровадження, освоєння та використання новітніх технологій і техніки з досягненням
економічного ефекту в структурних підрозділах Університету за актами виконаних робіт; викладання додаткових
освітніх дисциплін, курсів на високому навчальному рівні; якісне і своєчасне виконання робіт, надання послуг, за
умови надходження додаткових коштів на розрахунковий рахунок Університету; значні досягнення в роботі, високі
показники діяльності; інші показники діяльності, що не суперечать законодавству України. Також преміювання
може здійснюватись до державних свят, визначних та пам’ятних дат держави, Університету, підрозділу, професійних
свят, видатних і ювілейних дат. Розподіл премії між працівниками може здійснюватися з урахуванням їхніх
тарифних ставок, посадових окладів, чисельності працівників підрозділів, індивідуальних результатів праці чи
трудового внеску в кінцеві результати роботи Університету Під час інтервʼю науково-педагогічних працівників та
менеджменту ЗВО ЕГ отримала свідчення, що виплати премій в ЗВО також здійснюються за публікацію наукових
праць у виданнях,що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science, за оформлення патенту на винахід або
на корисну модель, за присудження наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Кваліфікація НПП відповідає цілям та програмним результатам за ОП «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва». Викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації та стажування.
Процедура конкурсного відбору у ЗВО є прозорою, відкритою, зрозумілою для всіх учасників освітнього процесу.
Роботодавці активно залучаються до організації та реалізації освітнього процесу.

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

Суттєвих недоліків не виявлено. Рекомендації ЕГ: продовжити роботу щодо підвищення кваліфікації НПП в умовах
виробництва на провідних підприємствах з виробництва продукції тваринництва як в Україні, так і за кордоном;
розширювати практику академічної мобільності та наукових стажувань викладачів у зарубіжних установах;
посилити публікаційну активність у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП має належний рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. та 6.6,
зокрема достатньою є відповідність академічної та професійної кваліфікації викладачів тим дисциплінам, які вони
викладають, прозорість та зрозумілість конкурсного відбору викладачів, сприяння професійному розвитку
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викладачів. До того ж, враховуючи певну узгодженість за підкритерієм 6.5, голістичний підхід в оцінюванні,
релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОП за спеціальністю 204
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» відповідають рівню В за Критерієм 6 з недоліками,
що є не суттєвими.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

За результатами огляду матеріально-технічної бази та наданих відеоматеріалів ЕГ констатує, що Поліський
національний університет має достатні матеріально-технічні ресурси, які необхідні для досягнення визначених ОП
цілей та програмних результатів навчання. Зокрема функціонують вимірювальна лабораторія, навчальна
лабораторія тваринництва, навчальна лабораторія кінології, навчальна пасіка, лабораторія аквакультури,
навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія, комп’ютерні класи та бібліотека. Здобувачі ОП мають вільний
доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки. Інформаційне забезпечення також здійснюється за
рахунок: безкоштовного доступу до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science; університетського репозитарію.
Усі стаціонарні комп’ютери ЗВО мають підключення до мережі Інтернет. На території ЗВО діє безкоштовний Wi-fi.
Навчально-методичне забезпечення ОП є достатнім для досягнення визначених ОП цілей та програмних
результатів навчання. Всі методичні розробки розміщено в оболонці Moodle, в чому ЕГ мала можливість
переконатися. Під час інтерв’ю здобувачі відзначили достатній рівень задоволеності матеріально-технічною базою
ЗВО.

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.

За результатами інтерв’ювання було встановлено, що доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури
та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання і викладання в межах освітньої програми, є вільним і
безоплатним. Здобувачі мають вільний доступ до фонду наукової бібліотеки, зокрема наукометричних баз Scopus,
Web of Science , та інших фондів бібліотеки. У здобувачів та студентів є можливість безоплатно користуватися
комп’ютерною технікою, навчально-методичною літературою. Перевірка робіт на плагіат здійснюється Бібліотекою
Поліського національного університету сервісами: Unicheck Unicheck та Strike Plagiarism. Всі здобувачі мають
безкоштовний доступ до мережі Інтернет.

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.

У ЗВО забезпечено безпечні умови навчання, праці та побуту учасників освітнього процесу. Приміщення ЗВО
відремонтовані, відповідають гігієнічним нормам і вимогам безпеки. Для студентів доступні спортивні зали під час
занять з фізвиховання та у позаурочний час. Харчування студентів забезпечують їдальні. Здобувачі проходять
періодичні інструктажі з техніки безпеки. Вживаються заходи, які спрямовані на запобігання поширення
коронавірусної інфекції. В університеті приділяють увагу психологічній підтримці студентів, тому на базі
психологічного хабу «SAFE SPACE» створено психологічний центр «In Vivo» (https://cutt.ly/RWRGTLp). З питань
захисту прав і свобод людини здобувачі вищої освіти можуть звернутися до Юридичної клініки Поліського
національного університету, яка забезпечує: надання безоплатної (первинної) правової допомоги. В навчальному
корпусі факультету функціонує їдальня, кав’ярня, а також зона відпочинку для студентів. Іногороднім студентам
надається проживання у гуртожитку. Корпуси та гуртожиток обладнані пандусами. Активну роль у забезпеченні
можливості самореалізації студентів відіграє студентське самоврядування. Під час спілкування зі здобувачами
склалося враження про сприятливе освітнє середовище.

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

В освітньому процесі навчання та комунікація із студентами відбувається через викладача або куратора академічної
групи. Поширення інформації для студентів з інших освітніх питань здійснюється з використанням платформи
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), на сайті ЗВО (http://znau.edu.ua). Актуальна інформація щодо освітньої,
міжнародної, наукової діяльності, важливі події із життя університету, анонси подій та заходів висвітлюються на
сайті ЗВО. ЕГ у ході зустрічей пересвідчилась у наявній інформаційній підтримці у вигляді вільного доступу до
інформації на сайті ЗВО та зрозумілості її місцезнаходження. Прослідковується чіткий зв’язок співпраці між
структурними підрозділами. Здобувачам зрозуміла процедура звернення до відповідних структурних підрозділів
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при виникнені ситуацій пов’язаних як з навчанням, так і в разі виникнення питань особистого характеру. Соціальна
підтримка – реалізується через Первинну профспілкову організацію студентів. Наявні скриньки довіри для
особистих звернень. У ході спілкування зі здобувачами вони підкреслили, що найчастіше взаємодіють з
представниками деканату, однак вони неодноразово наголошували на зручності та корисності різних видів
підтримки, яка їм надається у ЗВО.

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

У ЗВО створюються умови для реалізації прав на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. У приміщенні
корпусів університету встановлені пандуси, ліфти. Ширина коридорів, дверей та ліфту є відповідними для
пересування на візку, пороги при вході були демонтовані. Основним документом в закладі, що регламентує
створення достатніх умов для реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами є «Положення про порядок
супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» (https://bit.ly/3wnuS1b). Також, у закладі
створені можливості навчання осіб з особливими освітніми потребами дистанційно, використовуючи сервіс Moodle
та за індивідуальним графіком. В результаті проведеної експертизи встановлено, що в Університеті є достатні умови
для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами та створено умови для інклюзивної освіти.
В ході інтерв’ю здобувачі повідомили про те, що на ОП на сьогодні навчається одна особа з особливими освітніми
потребами.

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

У ЗВО політика і процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентовані в «Положенні про порядок
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних з конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями», що розміщено на офіційному сайті (https://bit.ly/3FLTUfM). Під
час онлайн зустрічі зі здобувачами вищої освіти та представниками студентського самоврядування було з’ясовано,
що вони є обізнаними стосовно процедур вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними
домаганнями, фактами недоброчесності, хабарництва, дискримінацією та корупцією. Власного досвіду виникнення
та врегулювання таких ситуацій здобувачі та представники самоврядування не мали. Також ЕГ з’ясували, що в
університеті є «Скриньки довіри», де студенти можуть анонімно залишити свої скарги.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічні, фінансові, та навчально-методичні ресурси є достатніми для якісної освітньої та наукової
підготовки здобувачів на ОП та сприяють досягненню заявлених цілей і завдань. ПНУ має власну добре розвинену
інфраструктуру (їдальні, спортивні зали, бібліотеки) для задоволення освітніх потреб здобувачів вищої освіти.
Позитивною є практика соціально-психологічної підтримки студентів.

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

Суттєвих недоліків не виявлено. Рекомендації ЕГ: Студентському самоврядуванню потрібно більше популяризувати
свою діяльність та інформувати про те, чим вони можуть бути корисними здобувачам, оскільки фокус-група
здобувачів не змогла відповісти на питання про його діяльність.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.
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ОП має належний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями з недоліками, що не є
суттєвими. Отже, ОП за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого
рівня вищої освіти та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Послідовне дотримання процедури розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП в Університеті
регламентується відповідними положеннями: «Положенням про організацію освітнього процесу у Поліському
національному університеті» (https://bit.ly/30lbgzO), «Положенням про порядок реалізації, моніторингу та
перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3lJtkvZ) та «Положенням про внутрішню систему
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3p9yCmmdf). До перегляду ОП залучаються роботодавці
шляхом їх опитування. Стейкхолдерам пропонують внести пропозиції щодо удосконалення якості ОП, і ці
пропозиції розглядаються на засіданнях кафедри і враховуються під час перегляду ОП. Студентське самоврядування
бере участь у процедурах розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОП через делегування свого
представника до комісії з якості освіти та періодичні анкетування здобувачів вищої освіти. Останній перегляд ОП
відбувся у 2021 р. (протокол засідання кафедри №16 від 15.04.21 р. наданий на запит ЕГ), у результаті якого вона
зазнала значних змін, зокрема, у зв’язку затвердженням відповідного Стандарту вищої освіти України. Під час
даного перегляду внесено зміни у перелік компетентностей на програмних результатів навчання, збільшено до 10
кредитів ЄКТС практичну підготовку, у підсумкову атестацію введено атестаційний іспит. Під час інтерв’ювання
здобувачів та роботодавців було з’ясовано, що процедури моніторингу, періодичного перегляду та затвердження ОП
належним чином дотримуються.

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.

ЕГ під час зустрічей зі здобувачами та студентським самоврядуванням встановили факт їх участі у процесі
моніторингу та періодичного перегляду ОП. Дієвим фактором залучення здобувачів до цього процесу є їх участь у
засіданнях кафедри та вченої ради факультету .На цих засіданнях здобувачі можуть вносити пропозиції і побажання
щодо поліпшення та удосконалення якості ОП. У ході інтерв’ю здобувачі освіти та викладачі підтвердили факт участі
у засіданнях. Студенти також мають можливість надсилати пропозиції та зауваження щодо змісту програм
навчальних дисциплін та змісту ОП на електронну адресу (znau_dilovod@i.ua). Учасниками фокус-груп
підтверджено, що проводяться періодичні опитування (анкетування), результати яких впливають на внесення змін
до ОП (https://docs.google.com/forms/d/1_l-fi7gDNHaj3Z9D_mGIoEX5X9ZeL8tIMCp2tojnZ2A/edit). Також було
з’ясовано, що представники органів студентського самоврядування входять до складу комісії з розробки переліку
вибіркових дисциплін, Вчених рад факультетів та Вченої ради університету, що підтверджує їх залучення до
процедур забезпечення якості ОП. На запит ЕГ було надано Протокол №16 від 15.04.2021 р. відкритого засідання
кафедри годівлі тварин і технології кормів, на якому обговорювали пропозицій стейкхолдерів щодо покращення
ОП. Зокрема, на даному засіданні були присутні 12 здобувачів та випускників даної програми. Факт присутності на
даному засіданні кафедри здобувачі підтвердили і під час інтервʼю у фокус-групі (Здан О.В., Устимович О.О.).

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

Під час зустрічі з роботодавцями ЕГ відмітила, що залучення роботодавців налагоджено дуже добре. Роботодавці
взаємодіють з адміністрацією факультету в питаннях проведення спільних конференцій, семінарів для студентів,
забезпеченні їх виробничою практикою та працевлаштуванням, проведенні постійного моніторингу якості
підготовки. В ході бесіди з роботодавцями відмічено їх значний інтерес до поліпшення ОП та тісну співпрацю з
гарантом та кафедрами. За пропозицією роботодавців в ОП було введено такі нормативні освітні компоненти як
«Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва» і «Технології виробництва екологічно чистої та
органічної продукції тваринництва» та варіативні – «Органічне бджільництво», «Органічне свинарство», «Годівля
тварин в органічному виробництві», «Екологія живлення тварин», «Генетичні ресурси тварин», «Біотехнологія
відтворення тварин» та «Селекційно-племінна робота в органічних та конвенційних стадах». Під час зустрічі
роботодавці підкреслили задоволеність рівнем здобутої підготовки здобувачів, оскільки деякі з них на сьогоднішній
день працюють в їх підприємствах. У ході спілкування також встановлено зацікавленість з боку роботодавців у
майбутніх випускниках ОП та розвитку дуальної освіти.
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4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

У ПНУ існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників освітньої
програми. Збір такої інформації відбувається під час анкетування, традиційних зустрічей випускників, а також у
соціальних мережах (https://www.facebook.com/groups/1017148528664851;
https://www.facebook.com/groups/604808337352940). У такий спосіб випускники діляться власним досвідом
працевлаштування. Результати спілкування з випускниками враховуються при розробці та перегляді освітніх
програм. Також у ЗВО перебуває на етапі створення Асоціація випускників.

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

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в ОП та освітній діяльності з реалізації програми. Внутрішня система забезпечення якості освіти
регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті»
(https://bit.ly/30lbgzO), «Положенням про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми у
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3lJtkvZ) та «Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у
ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3p9yCmm). Контроль якості освіти в університеті включає: щорічний моніторинг якості
надання освітніх послуг, періодичне оновлення освітніх програм, розширення списку вибіркових дисциплін
відповідно до побажань стейкхолдерів.

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 магістерської програми проводиться вперше. Разом з тим, в 2020 р. акредитацію на даному факультеті
проходила ОНП підготовки докторів філософії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва. Деякі із висловлених ЕГ пропозицій при акредитації вказаної програми було враховано при
проєктуванні та реалізації даної програми. Зокрема, однією із пропозицій стосовно Критерію 6 було «Розширювати
практику академічної мобільності та наукових стажувань викладачів і аспірантів у зарубіжних установах». Наразі
80% НПП пройшли стажування за кордоном. Інша пропозиція стосувалася Критерію 4 – «оновити списки
рекомендованої і допоміжної літератури в робочих програмах дисциплін». В робочих програмах ОК даної ОП
наведено посилання на сучасні актуальні літературні джерела. Разом з тим, стосовно Критерію 8 ЕГ було
рекомендовано «Оприлюднювати інформацію щодо врахування зауважень і побажань стейкголдерів освітнього
процесу під час перегляду ОНП». Наразі дана рекомендація не врахована.

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

Внутрішнє забезпечення якості освіти в університеті являє собою взаємодію між різними структурними
підрозділами на рівні університету та факультету, зокрема це: ректорат, вчена рада університету, навчально-
науковий центр забезпечення якості освіти університету, деканат, вчена рада факультету, навчально-методична
комісія факультету, гарант ОП, проєктна група ОП, науково-педагогічні працівники, куратори. Усі стейкхолдери
досить добре інформовані про свої ролі у створенні і проєктуванні ОП. Учасники освітнього процесу дотримуються
принципів академічної доброчесності; застосовуються антиплагіатні програми «Unicheck» та «StrikePlagiarism» для
перевірки текстів наукових і кваліфікаційних робіт магістрів. Спілкування зі стейкхолдерами показало, що в
університеті сприймають політику та процедури забезпечення якості та готові долучатися до удосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В університеті процедура розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентується
діючими положеннями. Позитивною практикою є проведення анкетувань здобувачів, на основі яких формулюються
пропозиції щодо змін в ОП. Також необхідно відмітити вагому роль роботодавців, яких активно долучають до
перегляду ОП.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Відсутність на сайті ПНУ інформації про пропозиції та зауваження, що надійшли від стейкхолдерів на ОП, а також
рішення щодо них.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП має належний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями з недоліками, що не є
суттєвими. Отже, ОП за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого
рівня вищої освіти та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В за Критерієм 8.

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.

На сайті університету у розділі «Публічна інформація» розміщені у вільному доступі документи, що регулюють
права та обов’язки учасників освітнього процесу, зокрема Статут Університету (https://bit.ly/3vf5pHK), «Положення
про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті» (https://bit.ly/30lbgzO), «Положення
про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» (https://bit.ly/3p9yCmmdf), а також низка
інших положень. Учасники інтерв’ювання у всіх фокус-групах підтвердили, що всі правила і процедури щодо
провадження освітнього процесу доступні, чіткі та зрозумілі і всі послідовно їх дотримуються під час реалізації ОП.
Інформація щодо ОП, наведена на офіційному веб-сайті, є точною, коректною і зрозумілою.

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.

Проєкти ОП розміщено на веб-сайті університету в розділі «Публічна інформація» під рубрикою «Громадське
обговорення» (https://bit.ly/3p9ZmDh). В цій рубриці зазначено також поштову та електронну адреси, за якими
можна надіслати свої побажання і зауваження до змісту ОП. Під час інтерв’ю учасники підтвердили, що обізнані
щодо місцезнаходження проєкту ОП та беруть участь у обговореннях освітньої програми. Однак, на офіційному веб-
сайті університету не вказано дату оприлюднення проєкту тому ЕГ не може встановити, чи були вказані терміни
витримані.

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

Повна інформація про інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) оприлюднена на сайті Університету на сторінці технологічного факультету
(http://znau.edu.ua/fakulteti/tekhnologichnij-fakultet/osvitniy-prosses-texn). Отже, усі охочі мають можливість
ознайомитися з її описом та змістом.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

ПНУ чітко дотримується прозорості та публічності основних документів, процедур, що забезпечують та регулюють
освітній процес в університеті, зокрема і на ОП. Усі зацікавлені сторони мають можливість для ознайомлення зі
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змістом освітньої програми та внесення своїх рекомендацій та побажань до проєкту ОПП.

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

Суттєвих недоліків не виявлено. Рекомендації ЕГ: оприлюднювати на сайті дату завантаження документів, всі
пропозиції стейкхолдерів відносно ОП, а також рішення відносно них.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має належний рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями з недоліками, що не є
суттєвими. Отже, ОП за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва другого
рівня вищої освіти та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають рівню В за Критерієм 9

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Сторінка 21



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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Сторінка 22



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

Луговий Сергій Іванович

Члени експертної групи

Свириденко Наталія Петрівна

Лящук Валентина Олегівна
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