
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 22679 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 22679

Назва ОП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Cпеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

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 Косуліна Наталія Геннадіївна, Глушко Олександр Володимирович,
Павленко Володимир Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 22.09.2021 р. – 24.09.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://bit.do/fR7mG

Програма візиту експертної групи http://bit.do/fR7mJ

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

Загальні враження про ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є позитивними. Цілі ОПП
відповідають місії та стратегії Поліського національного університету. Зазначена ОПП має свою унікальність та
виражений галузевий і регіональний контекст. Освітній процес відбувається у повному обсязі відповідно до законів
та внутрішніх положень закладу. Освітня програма проваджується і змінюється у відповідності з вимогами ринку
праці. До удосконалення ОПП залучаються адміністрація закладу, академічний персонал, роботодавці, здобувачі
вищої освіти. На програмі відбувається системна робота з роботодавцями. Науково-педагогічні працівники, залучені
до викладання на даній ОПП, загалом мають академічну та професійну відповідність. Матеріально-технічні ресурси
та освітнє середовище дозволяють досягти зазначених в освітній програмі програмних результатів навчання. Заклад
вищої освіти проводить низку заходів щодо залучення до процесів інтернаціоналізації. В Університеті функціонує
система забезпечення якості вищої освіти. Зрозумілість процедур отримання освіти для здобувачів вищої освіти,
потужний кадровий потенціал, достатнє матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення, увага до
проблем студентства, його підтримка, вміння запобігати, а за необхідності і вирішувати конфліктні ситуації – ось ці
чесноти, завдяки яким експертна група на високому рівні оцінила критерії якості ОП. Присутня певна інерція в
позиціях різних груп стейкхолдерів, яка ще потребує сил і часу для її повного усунення. Однак бажання працювати
над усуненням недоліків відчувалася під час зустрічей, проведених експертною групою. 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

До сильних сторін провадження ОПП ЕГ віднесла наступне: 1) До розроблення, перегляду, або модернізації ОНП
залучені як роботодавці, здобувачі, НПП , так і представники академічної спільноти з інших ЗВО. 2) Систематичне
проведення моніторингу і оперативного впровадження сучасних тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці за
участю роботодавців та здобувачів освіти щодо компетентностей, якими має володіти здобувач.. 3) Системність
роботи з роботодавцями. в університеті системи забезпечення якості вищої освіти. 4) Тісна взаємодія органів
студентського самоврядування із адміністрацією ЗВО . 5) Правила прийому містять чітку та зрозумілу структуру,
додатково представлені у вигляді інформаційної карти. 6) Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є
чіткими, зрозумілими, актуальними та дозволяють досягти програмних результатів навчання, деякі викладачі
практикують самооцінювання студентів під час проведення контрольних заходів, що забезпечує об'єктивність
екзаменаторів, в університеті сформована загальна культура дотримання академічної доброчесності, 7) Існує
цифровий репозиторій наукових робіт з відкритим доступом та двох-етапна перевірка наукових робіт на
антиплагіат. 8) Моніторинг та періодичний перегляд ОПП відбувається відповідно до діючих положень університету
раз на рік, включаючи пропозиції з боку здобувачів, роботодавців, академічної спільноти, тенденція розвитку у
враховуванні інформації щодо кар’єрного шляху випускників на загально університетському рівні, 9) В академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості, де передує дотримання встановлених правил та розвиток якості
освітнього процесу, аніж їх порушення.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкими сторонами ОП ЕГ вважає наступне: 1. Методичне забезпечення не в повному обсязі і не всіх освітніх
компонент НП представлено на платформі moodle, яка використовується як дистанційна технологія. 2. Здобувачі
недостатньо розуміють поняття «неформальна освіта». 3. Не в усіх ОК ОПП рекомендована література містить
іноземні джерела та посилання на новітні розробки викладачів кафедри. 4. Недостатня проінформованість
здобувачів щодо переваг академічної мобільності 5. Недостатнє залучення працевлаштованих випускників кафедри
до освітнього процесу. 6. Відсутність відкритих питань в анкетах через які б здобувачі могли висловлювати свої
пропозиції щодо якості викладання окремих ОК. 7. Неналежне оформлення документів: як самої ОПП так і супутніх
до неї (НП, робочі програми дисциплін, силабуси) Задля вдосконалення провадження освітньої діяльності ЗВО ЕГ
рекомендує звернути увагу на наступні рекомендації: 1. Привести методичне забезпечення ОК НП відповідно до
вимог положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін. 2. Покращити розуміння
здобувачами ВО поняття «неформальна освіта» та можливості зарахування здобутих результатів у неформальній
освіті. 3. Звернути увагу ЗВО щодо можливості розширення переліку вибіркових ОК до меж Університету, щоб
здобувачі мали можливість обірати вибіркові компоненти з інших ОП, спеціальностей. 4. Продовжувати
інформування здобувачів щодо можливості участі в академічній мобільності. 5. Підтримувати в актуальному стані
інформацію щодо кар'єрного росту випускників. 6. Активніше залучати до викладання певних тем або тематик в
межах ОК діючих роботодавців, або їх представників, звернути увагу на випускників кафедри за 141 спеціальністю,
які працюють за фахом. 7. Уважніше ставитися до оформлення документації (ОПП, НП, робочі програми ОК,
силабуси), в т. ч. арифметичні помилки при розрахунку навантаження в НП, а також підтримання в актуальному
стані компетентності і ПРН ОК у відповідності до ОПП. 8. Активізувати використання наявного сучасного
обладнання в дослідницьких роботах здобувачів. 9. Задля забезпечення комплексного зворотного зв'язку від
стейкхолдерів ЕГ рекомендує розглянути можливість введення відкритих питань в анкети для опитування
здобувачів, в т.ч. і для оцінювання рівня викладання окремих ОК 10. Залучати в якості консультантів до випускних
кваліфікаційних робіт представників роботодавців за фахом (за необхідності)
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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.

Цілі ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому (магістерському) рівні спеціальності
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка відповідають Стратегії розвитку Поліського НУ до 2025р
(http://bit.do/fR7v5). При цьому, місією Університету є готувати професійну еліту та формувати експертну
екосистему для сталого регіонального розвитку. Вона корелюється з цілями ОПП, які передбачають підготовку
фахівців здатних вирішувати комплексні задачі в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та
проведення науково-дослідної діяльності з подальшим впровадження отриманих результатів. При цьому, в
результаті реалізації ОПП очікується, що випускники володітимуть знаннями щодо роботи систем
електропостачання, систем генерації, споживання та збереження енергії, а також компетентностями щодо здатності
досліджувати та впроваджувати енергозберігаючі технології, виконувати роботи з проєктування систем
електрифікації, автоматизації та енергопостачання. Вмітимуть розробляти і впроваджувати в системах
електропостачання нетрадиційні та відновлювані джерела енергії з урахуванням питомих та кількісних
енергетичних характеристик, оцінювати переваги та недоліки їх використання при формуванні енергетичного
потенціалу в світі та в Україні, а також роль нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в житті людини та у
виробництві електричної енергії в т.ч. і в регіоні. Такий підхід відповідає місії та стратегії Поліського НУ включаючи
визначення загальних сучасних засобів досягнення якісної освіти, бачення процесу підготовки та подальшої
діяльності фахівців спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, а також його
суспільної ролі з орієнтацією підготовки кадрів для підприємств електроенергетичної галузі як Житомирського
регіону, так і для всієї України.

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

ЕГ підтверджує зацікавленість роботодавців у підготовці за заявленою ОПП фахівців, що підтверджує залучення
роботодавців до розроблення ОПП. Під час зустрічей з роботодавцями з’ясовано, що при формуванні цілей та
програмних результатів ОПП пропозиції роботодавців надаються під час їх зустрічей на розширених засіданнях
кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології від
19 березня 2021 р.No 7 (http://bit.do/fR7Jq)). Зокрема, начальник вимірювальної лабораторії TOB «МК ТИТАН»
Соколовський О.Ф. запропонував використовувати сучасні інформаційні технології, продовжити роботу з
нарощування та удосконалення матеріально-технічної бази факультету, а саме спеціалізованих лабораторій з
надання здобувачам навиків роботи з професій, а також збільшення комп’ютерного фонду, окремо наголосив на
актуальності вивчення передових технологій в одержанні електроенергії та використання новітніх технологічних
систем контролю за її розподілом, запропонував ввести до ОПП дисципліни: «Системи електропостачання та
енергозбереження», «Системи обліку та регулювання споживання енергоресурсів і енергоносіїв»; представник ТОВ
«ДСГ-Україна» Міненко. С.В. запропонував розширити перелік обов'язкових дисциплін, шляхом введення до ОПП
наступних дисциплін: «Моделювання електротехнічних пристроїв та процесів», «Біоенергетичні системи» і
«Технічне обслуговування та ремонт енергообладнання та засобів автоматики», звернув увагу на активізацію
науково-дослідницької роботи та впровадження результатів досліджень в практику підготовки здобувачів за ОПП, а
також підготовку здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти; державний інспектор енергетичного нагляду
України у Житомирській області Ключник Ю.В. запропонував безпосередньо брати участь в обговоренні тем
кваліфікаційних робіт та покращити ефективність профорієнтаційної роботи із абітурієнтами. На тому ж засіданні
представники студентського самоврядування та здобувачі вищої освіти також висували свої побажання щодо
покращення ОПП, зокрема -здобувач Буяльський В.П. запропонував вивчення Фахової іноземної мови на рівні В2 та
збільшення годин на практичну підготовку. На тому ж засіданні прийнято позитивне рішення щодо врахування
пропозицій стейкхолдерів і ухвалили їх впровадити в ОПП. Як було підтверджено під час проведення
акредитаційної експертизи на окремих зустрічах з НПП, які забезпечують ОПП їх пропозиції щодо цілей ОПП та
програмних результатів навчання виявляються також в процесі особистого спілкування з гарантом програми в
рамках проведення нарад та засідань кафедри.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
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аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі та програмні результати навчання ОПП формувались з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності та ринку
праці. В м. Житомир та Житомирській обл. існує низка підприємств електротехнічної промисловості, які є
виробниками різного електротехнічного обладнання, а також мають цехи з їх ремонту. В області працюють
підприємства з електропостачання, обслуговування яких потребує висококваліфікованих фахівців 14 галузі. Крім
цього, на зустрічі з роботадавцями було з'ясовано про високу зацікавленість у випускниках 141 спеціальності,
зокрема ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Також зустріч з випускниками кафедри за
141 спеціальністю підтвердила необхідність у випускниках за даною ОПП, зокрема випускник кафедри, який наразі
займає посаду державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції енергетичного
нагляду України у Житомирській області, Ключник Ю.В. заявив про існування на електротехнічних підприємствах з
розподілу електричної енергії "кадрового голоду". На зустрічі з гарантом ОПП, Ярослав Ярош підтвердив той факт,
що при розробленні ОПП та ПРН враховано досвід Національного технічного університету України (КПІ імені І.
Сікорського), Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету біоресурсів а
природокористування України, та іноземних - Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, Польща; Закладу
освіти «Білоруський державний аграрний технічний університет», Республіка Білорусь, як шляхом аналізу ОПП та
ПРН 141 спеціальності так і на особистих зустрічах з гарантами та НПП під час конференцій, круглих столів, тощо.

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.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому
(магістерському) рівні наразі не затверджено. Експертною групою досліджено, що визначення сукупності
компетенцій та програмних результатів навчання було здійснено на підставі вимог Національної рамки
кваліфікацій 7 рівня НРК (http://bit.do/fR7JU) та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського
простору вищої освіти, що відповідає другому (магістерському) рівню. Експертна група також підтверджує
відповідність ПРН вимогам НРК для другого (магістерського) рівня вищої освіти за такими дескрипторами:
спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати знання та розв’язувати
складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у нових або
незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та
етичної відповідальності; зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і
нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; управління робочими або навчальними процесами, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів; відповідальність за внесок до професійних знань і
практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів; здатність продовжувати навчання з
високим ступенем автономії. Розбіжності між результатами навчання, що обумовлені в ОПП (http://bit.do/fR7J3) та
зазначені у НРК (http://bit.do/fR7J9) відсутні. В той же час ЗВО слід звернути увагу на те , що в ОПП ПРН 16 не
підкріплений жодною ОК, хоча поєднання різних форм науково-дослідної роботи і практичної діяльності з метою
подолання розриву між теорією і практикою, науковими досягненнями і їх практичною реалізацією має бути
присутнім майже у всіх ОК, в т.ч. і професійного спрямування. Так, ЕГ виявлено, що в проєкті ОПП, що подана на
громадське обговорення (http://bit.do/fSbrV) ПРН 16 реалізується виключно переддипломною практикою.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Не виявлено

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

До слабких сторін ЕГ відносить неналежне оформлення документів.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем відповідає
визначеним вимогам щодо проектування та цілей освітньої програми та відповідає рівню “В” за критерієм 1.
Означені недоліки не є суттєвими

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).

Експертна група за час акредитаційної експертизи встановила, що навчальний план фахової підготовки ОП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на другому (магістерському) рівні спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» містить нормативні та вибіркові дисципліни, загальним
обсягом 90 кр. Було з’ясовано, що обсяг кредитів в ОПП 2020 року складає відповідно: обов’язкових 48 кр. (53%),
вибіркових 42 кр. (47%). Обсяг кредитів в ОПП 2021 року складає відповідно: 66 кр. (73,4%), вибіркових 24 кр.
(26,6%). Аналіз ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на другому (магістерському) рівні
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» дозволяє стверджувати, що ОП
відповідає вимогам законодавства щодо навантаження другого (магістерського) рівня вищої освіти «Магістр». ОП
2021 року розміщена на сайті факультету (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet).

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.

ЕГ відзначає, що НП 2021 структурований, включає нормативні та вибіркові ОК, але структура, форма, зміст
відрізняється від НП 2020. Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам
ОП 2021 (табл. 1) та матриці забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами ОП 2021
(табл. 2) дозволяє стверджувати, що обов’язкові компоненти забезпечують досягнення компетентностей за НРК та
програмних результатів навчання. Так ОК1 забезпечує ЗК04, ЗК08, СК01, СК10; ОК2–ЗК02, ЗК04, СК03;ОК3–ЗК05;
ОК4–ЗК01,СК01; ОК05–ЗК04, ЗК07, СК11; ОК6–ЗК02…04, ЗК07, СК04; ОК7–ЗК06, ЗК07, СК08; ОК8–ЗК02…04,
ЗК06…09, СК01, СК02, СК05, СК08; ОК09–СК05, СК06; ОК11–ЗК01…04, ЗК06…ЗК09, СК01, СК07; ОК12–ЗК08,
СК06, СК07, СК13; ОК 13–ЗК06,ЗК09, СК05, СК08. Але є такі зауваження: ПРН5 ОП «Використовувати методи
аналізу та моделювання лінійних та нелінійних електричних кіл постійного та змінного струму» в ОПП є
результатом вивчення дисципліни «Теоретичні основ електротехніки» і не відповідає освітньому рівню підготовки,
ОК11 за своїм змістом не відповідає ПРН5; ОК10 не відповідає в матриці (табл. 1) СК10. В ОПП 2020 року нумерація
шифрів ОК не відповідає НП 2020. В матриці ОП 2020 р. (табл. 2) ПРН починаючи з ПРН12 по ПРН18 не
забезпечуються обов’язковими ОК, а тільки вибірковими компонентами. Аналіз відповідності вибіркових
компонентів ЗК, СК, ПРН свідчить про порушення прав здобувача на вільний вибір індивідуальної освітньої
траєкторії. З протоколу засідання кафедри № 7 (http://bit.do/fSbsZ) та при аналізі ОПП та НП 2020 року не
зрозуміло чому і на яких підставах відбулася зміна ОК та зміна форми НП 2020, як чисельно так і змістовно. Так на
підставі чого введено в 2021 ОК «Біоенергетичні системи» та «Кібербезпека в енергосистемах» в загальну
обов’язкову підготовку, а ОК «Енергоефективність та енергоавтономні системи» та ОК «Принцип будови
електричних мереж і систем в електроенергетиці та електромагнітна сумісність» в цикл обов’язкових професійних
компонент. На основі цих введених ОК змінюється об’єкт вивчення та фокус ОП 2021 року в порівнянні з ОП 2020 р.,
але проектна група не змінює характеристику ОП 2021 р. (пункт 1.3). Окремо, ЗВО слід звернути увагу на належне
оформлення документів, наприклад: ОПП ОК9 згідно з матрицею ПРН відповідним компонентам ОП забезпечує
тільки ПРН08, в той же час в робочій програмі дисципліни ОК9 Проектування систем електрифікації, автоматизації
та електропостачання зазначено значно більше ПРН, а саме ПРН01, 07, 08, 10, 17, 19. В зв’язку з цим, ЕГ рекомендує
адміністрації факультету та кафедри звернути відповідну увагу на приведення у відповідність РНП ОК до ОПП.
Проведений аналіз та вивчення силабусів 2021 р. дозволяє досягти цілей та результатів навчання ОП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Під час фокус-зустрічі зі здобувачами було виказане
бажання щодо збільшення годин на вивчення іноземної мови, гарант ОП погодився розглянути це питання на
засіданні робочої групи.

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

Експертна група відмічає, що ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» містить освітні
компоненти, що відповідають предметній області спеціальності. Реалізація мовних та загальних компетентностей
забезпечуються освітніми компонентами, що відповідають навчальним дисциплінам «Фахова іноземна мова»,
«Інтелектуальна власність», «Кібербезпека в енергосистемах», «Біоенергетичні системи». Науково-дослідна
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практика, а також написання та захист кваліфікаційної роботи, об’єднують різні компоненти ОП відповідно до
структурно-логічної схеми. Встановлено деякі розбіжності при аналізі теоретичного змісту предметної області. Так
ОК5 «Біоенергетичні системи» за своїм змістом не повністю відповідають фокусу освітньої програми та об’єкту
вивчення (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2164). Рекомендація – для відображення фокусу ОП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та досягнення ПРН привести зміст та назву ОК
«Біоенергетичні системи» у відповідність до фокусу ОПП. Зміст ПРН08 та відповідно і назва ОК9 Проектування
систем електрифікації, автоматизації та електрифікації не відповідає змісту силабусу
(https://drive.google.com/drive/folders/1sD78JMBxO8vv00Y3LaE_SHUrAw_ztfNX). Рекомендація – привести назву та
зміст ОК09 у відповідність з урахуванням забезпечення компетентностей і досягнення відповідних ПРН. ПРН13
«Реконструювати існуючі електричні мережі та системи з метою підвищення їх надійності, …..» не реалізовано в
ОК13 «Принципи будови електричних мереж і систем в електроенергетиці та електромагнітна сумісність».
Рекомендовано ввести в ОК13 «Принципи будови електричних мереж і систем в електроенергетиці та
електромагнітна сумісність» (https://drive.google.com/drive/folders/1sD78JMBxO8vv00Y3LaE_SHUrAw_ztfNX)
питання повьязані з надійністю електричних систем і мереж.Також слід звернути увагу на некоректну назву ОК8
«Методи аналізу та синтезу енергетичних систем»
https://drive.google.com/drive/folders/1sD78JMBxO8vv00Y3LaE_SHUrAw_ztfNX). Рекомендовано – привести у
відповідність зміст і назву ОК8.

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

Аналіз ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» свідчить, що формування індивідуальної
освітньої траєкторії за другим (магістерським) рівнем спеціальності 141 забезпечується наявністю вибіркової
складової в ОП підготовки, що складає 24 кр. (26,6%) від загального обсягу освітньої складової. Відповідно до
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми (http://bit.do/fR7xY) реалізація процедури
вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти передбачає вибір окремих дисциплін з Каталогу
на відповідний навчальний рік, або увесь період навчання. Завідувач кафедри та куратор академічної групи з 01
вересня до 30 вересня проводять процедуру формування вибіркової компоненти індивідуального навчального
плану. Для цього проводяться виробничі збори студентів курсу, на яких доводять до відома здобувачів перелік
вибіркових дисциплін поточного навчального року та нормативні вимоги щодо їх вивчення. Вибір дисциплін
здобувачі здійснюють самостійно шляхом подання письмової заяви на ім’я декана факультету. На підставі поданих
заяв та сформованих за ними списків декан факультету готує подання на розподілення академічних груп за
обраними дисциплінами. У разі, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася група з
мінімальною кількістю студентів, декан спільно з випусковою кафедрою доводить до відома студентів перелік
вибіркових дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього студент протягом тижня має обрати іншу дисципліну,
для вивчення якої сформувалася (чи формується) кількісно достатня група студентів. У 2021 р. на навчання за ОП
“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” другого (магістерського) рівня поступило 6 здобувачів,
тому за результатами роботи деканату зі здобувачами були визначені вибіркові дисципліни, (які були включені в
оновлений річний робочий навчальний план). Аналіз ОП 2020 та 2021 років вступу показав, що відбулася зміна в
підході вибіркових дисциплін. Так в плані 2020 року задіяна блочна система (вибіркові дисципліни складають 53%),
кожний блок має 4 дисципліни, в плані 2021 року вибіркові компоненти задіяні із університетського каталогу
(http://znau.edu.ua/m-students/kataloh-vybirkovykh-dystsyplin). Під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти ЕГ
переконалась, що здобувачі реалізують своє право на формування індивідуальної траєкторії, вони обізнані в
процедурі та можливостях щодо свого вільного вибору за ОП, на якій навчаються.

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

Аналіз НП за ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня показав,
що практична підготовка здійснюється під час проведення лабораторних і практичних занять та переддипломної
практики об’ємом 4 кредити. Поліський НУ має відповідні договори на проходження науково-дослідних практик
(https://drive.google.com/drive/folders/1ZOjAT1_MWo-LuHLgEH9GP4e56_-fl29H) а також договори з ТОВ «ТИТАН»,
ТОВ «ДГС-Україна», ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА» та інші, що дозволяє повністю забезпечити здобувачів
місцями практики. Проходження практик на цих підприємствах підтвердилось 22.09.2021 на зустрічі з
роботодавцями. Порядок здійснення практичної підготовки регламентується Положенням про організацію та
проведення практики здобувачів вищої освіти [http://surl.li/addph]. Але на основі аналізу звітів з переддипломної
практики (науково-дослідної практики), які були надані на запит щодо отримання додаткової інформації, можна
сказати що не досить зрозуміло чому в звіті переддипломної практики (науково-дослідної) відображено не наукові
дослідження, а володіння навичками монтажу (керівник Савченко Л. Г.). Із останніх двох звітів з практики не
простежуються дотичність наукової діяльності керівника з темою http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-
fakultet/m-about-eavie/m-sklad-eavie/savchenko-liudmyla-hryhorivna, та не досить зрозуміло яка саме «спеціалізація»
розглядається у здобувачів магістерського рівня. Так Савченко Л. Г. (викладач ОК «Безпека праці в
енергоустановках та цивільний захист») є керівником практики за темою: «Аналіз методів середньострокового
прогнозування, визначення довірчих інтервалів для прогнозованих оцінок та виявлення і вилучення із статистичних
даних сезонної компоненти».
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Аналіз ОП та наданих документів свідчить, що здобувачі вищої освіти набувають соціальних навичок (soft skills). В
розрізі освітніх компонентів такі дисципліни як «Фахова іноземна мова (рівень В2)», «Інтелектуальна власність»
забезпечують здатність працювати у міжнародному контексті, дають можливість оволодіння критичному мисленню
під час реалізації інноваційних наукових проектів (http://znau.edu.ua/de/2016-03-31-12-53-00/tsentr-intelektualnoi-
vlasnosti-innovatyky-ta-upravlinnia-proektamy-zhnaeu). Навички командної роботи набуваються здобувачами під час
виконання лабораторних робіт, науково-дослідної практики, участі у наукових конференціях та при виконанні
кваліфікаційної роботи. Сформованість soft skills у здобувачів підтверджується при проведенні з ними зустрічі
22.09.2021 року на якій вони продемонстрували свою відкритість та критичність суджень під час відповіді на
запитання ЕГ. Участь в конференціях, семінарах дозволяє здобувачам формувати здатність публічних виступів

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

Професійний стандарт даної спеціальності відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти
за ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня не передбачено. ЕГ
відмічає, що ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» розроблена відповідно до форми, змісту
та вимог НРК щодо набуття компетентностей, необхідних знань, когнітивних та практичних умінь, забезпечення
комунікації, автономності і відповідальності, а також реалізує системний підхід до забезпечення відповідного рівня
кваліфікації, регламентованого НРК.

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.

Загальне навантаження за ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського)
рівня та навчальним планом 2021 р. складає 90 кредитів ЄКТС, що становить 2700 годин
(https://drive.google.com/drive/folders/1_fbh1Mmng5jTfDG5mPC3EyP32ev5MEcL?usp=sharing). Аудиторне
навантаження з усіх освітніх компонентів складає 1104 години по факту (41%), але за планом вказана цифра 984
годин – це є арифметичною помилкою в розрахунках. Відповідно на самостійну роботу передбачено 1596 години
(59%), але за планом подана цифра 1652 години (що є арифметичною помилкою). Джерело розрахункових помилок
в розділі 2 «Вибіркові компоненти», бо 120-48=72 години, а не 78 як за планом і тим більше не 98 (вибіркова
дисципліна 4). Кінцева цифра «усього за вибором») тоді складає 432 а не 488 як за планом, і як наслідок, в рядку
«ВСЬОГО ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ» складає 432+1044=1476 годин а не 1532 як вказано в плані. І кінцева
цифра самостійної роботи 1476+120=1596. Далі з урахування циклу практичної підготовки, разом аудиторне
навантаження: 346+290+468=1104 г, а не 984 г, як вказано в плані. Кінцева цифра самостійної роботи 1476+120 =
1596 годин, що і підтверджується вище. Відсутня інформація про педагогічну та науково дослідну практику.
Аудиторне навантаження з обов'язкових дисциплін професійної підготовки складає 40%. ОП має 13 нормативних
освітніх компонентів та 6 вибіркових компонент за планом 2021 р. Компоненти ОК5, ОК6 містять 5 кредитів, ОК9 (є
курсовий) - 8 кредитів, решта ОК НП 2021 містять 4 кр. На переддипломну практику відводиться 4 кр. На виконання
і захист кваліфікаційної роботи - 3 кр. ЕГ виявила розбіжність: в ОПП 2020 року зафіксована науково-дослідна
практика – 2 кр. та переддипломна практика – 2 кр., а в НП цього ж року зафіксована науково-дослідна практика 2
кр. та педагогічна практика – 2 кр.; в графіку навчального процесу цього ж року науково-дослідна практика та
переддипломна практика, тобто педагогічна практика відсутня. В матриці ОПП зазначена тільки науково-дослідна
та переддипломна практики
(https://drive.google.com/drive/u/1/folders/183m0obdDTGpLCP0U1LTn9MmoZYRmG_ru). Результати анкетування
здобувачів (https://docs.google.com/presentation/d/1V8UWUSMv1IdMkaJ2DDo9hzSY3l_ADsOh/edit#slide=id.p6)
показують, що 82,4% здобувачів вважають, що обсяг практичної підготовки, передбачений освітньо-професійною
програмою достатній, 88,2% здобувачів вважають, що часу на вивчення навчального матеріалу з окремих дисциплін
в освітньо-професійній програмі відводиться достатньо. В цілому ЕГ відмічає, що обсяг ОП та окремих компонент є
достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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.

Аналіз ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня та навчального
плану підготовки здобувачів вищої освіти показав, що навчання здобувачів за дуальною формою не здійснюється.
Але із Відомостей самооцінювання надана інформація, що в 2020-2021 н.р. можливістю навчатися за дуальною
освітою скористався здобувач 1-го курсу Карбовський Володимир Михайлович (ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
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РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», договір №87-21/29-09 від 29.01.2021 р.
(https://drive.google.com/file/d/1_hdiwJf0Mj3JU8cAWbGwWfjdqd5YeprJ/view). Ця інформація підтвердилася на
зустрічі із здобувачами вищої освіти та на зустрічі з роботодавцями від 22.09.2021. Але аналіз ОП
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня та навчального плану
підготовки здобувачів вищої освіти не показав, що здійснюється навчання здобувачів за дуальною формою. На
запит щодо отримання додаткової інформації під час проведення акредитаційної експертизи програму навчальної
та практичної підготовки (або НП за дуальною формою освіти) надано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Аналіз структури та змісту ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського)
рівня дозволяє стверджувати, що зазначена ОП відповідає вимогам підготовки здобувачів. Доступ до ОП є
відкритим для всіх стейкголдерів. Обсяг освітніх компетентностей за вільним вибором студентів складає 26%.
Здобувачі можуть вільно реалізовувати своє право на індивідуальну освітню траєкторію, вони обізнані в процедурах
та можливостях щодо свого вільного вибору освітніх компонент за ОП, на якій навчаються. Здобувачі мають
можливість набуття компетентностей практичної підготовки та соціальних навичок. Фактичне навантаження
здобувачів є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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

Слабкими сторонами ОП ЕГ вважає помилку в розрахунку аудиторного навантаження та самостійної роботи за НП
2021 року. Рекомендовано звертати увагу на арифметику при складанні НП і проведенні розрахунків навчального
навантаження. В матрицях відповідності ОК10 «Математичне забезпечення магістерських програм» за своїм
змістом не відповідає СК10 «Здатність досліджувати та визначати проблему і ідентифікувати обмеження,
включаючи ті, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками
ризиків в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці» (табл. 1), ОК11 «Моделювання електротехнічних
пристроїв та процесів» за своїм змістом не відповідає ПРН5 «Використовувати методи аналізу та моделювання
лінійних та нелінійних електричних кіл постійного та змінного струму». ПРН5 є результатом вивчення дисципліни
«Теоретичні основи електротехніки» і не відповідає освітньому рівню підготовки. Рекомендовано переглянути
матрицю відповідності та матрицю забезпечення компонентам ОП та виправити зазначені недоліки, а також
відкоригувати назву ПРН5 у відповідності до другого (магістерського) рівня. Формулювання предметної області,
фокусу програми не в повній мірі відповідають смисловому навантаженню змісту ОК, а саме не враховані
«Біоенергетичні системи», «Енергоефективні системи». Відповідно, рекомендовано Привести «об’єкт вивчення»,
«основний фокус» ОП та зміст і назву ОК у відповідність. Відредагувати мету ОП, через те, що ОП не передбачає
надання навичок з викладацької діяльності. Переглянути графік освітнього процесу з урахуванням дуальної форми
освіти, а також для забезпечення прозорості оприлюднювати на офіційному сайті Програму навчальної та
практичної підготовки .

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та зміст ОП загалом відповідають підкритеріям 2.1-2.9. ОП переглядається кожний рік, її логічно-
структурні елементи є динамічними і спрямованими на покращення підготовки. ЕГ вважає що зазначені недоліки
не є суттєвими і можуть бути виправленими в найкоротші терміни, відповідно за Критерієм 2 встановлює рівень
відповідності В.

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

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

Правила прийому розміщені на офіційному сайті (https://cutt.ly/nEcXvjy). Також для легшого сприйняття вони
наведені у вигляді інформаційної карти з вказанням дат прийому відповідних документів (http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/pravila-prijomu). У правилах прийому міститься необхідна інформація щодо ліцензованого обсягу на
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денну та заочну форму навчання, порядок прийому, правила проведення конкурсного відбору, та ін., п.14 регулює
правила прийому іноземних громадян. Дані правила чітко сформульовані та зрозумілі для вступників, а також не
містять дискримінаційних положень що було підтверджено студентами під час фокус-груп.

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

Прийом на навчання за даною ОПП для здобуття вищої освіти (ступеня магістра) здійснюється особами, які здобули
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) відповідно до «Правил прийому для
здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в 2021 році» (http://znau.edu.ua/m-
vstupnuku/pravila-prijomu). Правила прийому передбачують складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
(англійська, німецька, французька або іспанська) вступне випробування за фахом (https://cutt.ly/1EcBMyM), яке
складається із 3-х модулів 1. Модуль «Основи електропостачання», 2. Модуль «Теоретичні основи автоматики», 3.
Модуль «Основи електроприводу». Це дозволяє повною мірою перевірити необхідні знання для вступу на
магістерський рівень за даною ОПП. Конкурсний бал регулюється п.7 вищенаведених правил прийому.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти забезпечуються «Положенням про
порядок перезарахування результатів навчання у ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/oEb7iRJ), зокрема під час академічної
мобільності «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу
ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/qEb7LvE), п.8. «Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/wEb5uLe). Дані правила визнання результатів розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті
університету, містять чітку та зрозумілу послідовність дій. ЗВО надає можливість студентам пройти навчання в
інших закладах освіти, в тому числі і закордонних, але приклади такого зарахування результатів за даною ОПП на
магістерському рівні відсутні.

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://cutt.ly/WEnrDiZ). Визнання результатів
навчання розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП, які починають викладатися з другого семестру. За
заявою здобувача ВО створюється предметна комісія, до якої входить гарант ОП, декан факультету та викладачі, що
забезпечують дисципліну, яка дотична до змісту відповідного освітнього заходу та забезпечує аналогічні
компетентності. Якщо навчальним планом передбачено виконання письмової роботи, то предметна комісія надає 10
робочих днів для підготовки до підсумкового контролю (з кожної дисципліни) та 20 робочих днів для написання
письмової роботи (за наявності). Підсумковий контроль проходить у вигляді екзамену. Предметна комісія виставляє
підсумкову оцінку за шкалою ЄКТС. Під час фокус-груп зі здобувачами ВО, вони були не в повній мірі ознайомлені із
поняттям «неформальна освіта», так на думку студента Романа Мазура, одним із прикладів зарахування результатів
навчання здобутих у неформальній освіті є те, що він навчався на курсах іноземної мови та здобув рівень А2, в
зв’язку з цим попросив викладача іноземної мови давати завдання з вищим рівнем складності для нього, що не є
прикладом зарахування результатів навчання, а є врахуванням побажання студента. Випадків зарахування
результатів, здобутих у неформальній освіті на даній ОПП виявлено не було. Під час фокус-груп з викладачами, ЕГ
з’ясувала, що вони готові йти на зустріч здобувачам шляхом зарахування таких результатів навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО, є актуальними, містять чітку та зрозумілу структуру,
додатково представлені у вигляді інформаційної карти для кращої інформативності та не містять дискримінаційних
положень. Правила прийому на навчання враховують особливості даної ОПП шляхом проведення вступного
випробування за фахом. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти містять чітку
та зрозумілу структуру, є доступними та зрозумілими для здобувачів ВО. В університеті наявне положення щодо
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Під час спілкування зі студентами в ЕГ склалося враження про недостатнє розуміння учасниками бесіди поняття
«неформальна освіта». ЕГ рекомендує покращити розуміння здобувачами ВО поняття «неформальна освіта» та
можливості зарахування здобутих результатів у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Враховуючі сильні сторони, а саме: доступних, зрозумілих та інформативних правил прийому для вступників;
вступних фахових випробувань, що дозволяють враховувати особливості ОПП та забезпечувати необхідний рівень
знань в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; зрозумілих та чітких правил визнання
результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти; наявного положення про визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті та недоліку, а саме - недостатнє розуміння здобувачами ВО поняття
«неформальної освіти», що можна вважати як несуттєвий, враховуючи наявні процедури визнання у відповідному
положенні, а також готовність викладачів визнавати результати навчання, отримані у неформальній освіті. ЕГ
дійшла висновку встановити рівень відповідності В за Критерієм 3.

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.

Інформація з табл.3 Відомостей свідчить про те, що під час навчання використовуються словесні, наочні, практичні
методи, робота з літературою та інформаційними ресурсами. Самостійна робота проводиться з використанням
різних інформаційних джерел в т.ч. друкованих та електронних, можливостей Інтернет з наданням відповідних
посилань на джерело інформації. Методи та форми навчання, які використовують науково-педагогічні працівники
на ОП сприяють досягненню ПРН, що було з’ясовано під час зустрічей зі здобувачами вищої освіти, гарантом та
науково-педагогічними працівниками. Періодичні опитування студентів (https://cutt.ly/XENySK9,
https://cutt.ly/aENyLyZ, https://cutt.ly/GENyBqb) що навчаються за ОП свідчать, що вони позитивно сприймають
впровадження сучасних педагогічних методів навчання. Застосування Moodle, (http://moodle.znau.edu.ua/) свідчить
про позитивну практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час дистанційного та
змішаного навчання та є фактом студентоцентрованого підходу. Але відповідно до вимог щодо навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу ПНУ (https://cutt.ly/Lf1uH8a) методичні комплекси обов’язкових
компонентів за ОПП спеціальності 141 в системі Moodle мають недостатнє методичне забезпечення, а саме
обов’язкові дисципліни відповідно НП 2021 р.: ОК2 та ОК1 наповненість ~80% (https://cutt.ly/8ENuGnm), відсутня
форма контроля; ОК1 наповненість ~80% (https://cutt.ly/NENu4h2), відсутня форма контроля, відсутні методичні
вказівки до виконання самостійних та практичних робіт. ОК9 наповненість ~70% (https://cutt.ly/uENiwHB), відсутні
методичні вказівки для самостійних та практичних робіт та система оцінювання. ОК10 (https://cutt.ly/QENitYX) не
відображає об’єкт, предмет спеціальності, не досить зрозуміло, які саме магістерські програми математично
забезпечує дана ОК. Відсутня форма контролю. ОК5 (https://cutt.ly/HENioS8) має Посібник до виконання
лабораторних робіт та Матеріали для виконання самостійної роботи, тести, написані для спеціальності 133,
лекційний матеріал не відповідають спеціальності. ОК11 (https://cutt.ly/2ENiaMd), ОК8 (https://cutt.ly/vENiznl), ОК4
(https://cutt.ly/sENicZQ), ОК13 (https://cutt.ly/JENiW6D), ОК12 (https://cutt.ly/7ENiYWk) доступу немає. Студенти
мають можливість формування індивідуальної траєкторії навчання, що регламентується Положенням
(https://cutt.ly/UlJ9Rdx). Існує у вільному доступі каталог вибіркових дисциплін (https://cutt.ly/9ENiD9f). Свою
обізнаність з цього питання вони підтвердили 22.09.21 р. Студенти можуть вільно обирати форму навчання,
вибіркові дисципліни, теми кваліфікаційних магістерських робіт та її керівника, теми наукових досліджень, мають
право на академічну мобільність, мають право щодо вільного висловлювання про якість навчання, можуть вносити
пропозиції у сфері організації освітнього процесу, що є свідченням студентоцентрованого підходу та відповідності
принципам академічної свободи. Підтвердженням цих фактів є результати зустрічі зі здобувачами освіти.

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).
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ЕГ встановила, що інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів надається здобувачам освіти під час
заняття з дисципліни. Крім цього, здобувачі вищої освіти цю інформацію можуть знайти у силабусах дисциплін, які
розміщені на сайті факультету та є загальнодоступними (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet).
Цей факт був підтверджений під час зустрічі з навчально-педагогічними працівниками, а саме к.і.н. Сукманюк
уточнила яким чином відбувається інформування студентів. При цьому слід зазначити, що витяг засідання кафедри
(https://drive.google.com/file/d/1Up7rb7pB6qbXrv21f9CchL7vhSQR-XMh/view) свідчить, що студенти задоволені
переліком фахових дисциплін ОПП.

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

Під час реалізації ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» до досліджень залучаються як НПП
так і здобувачі вищої освіти. Підтвердженням залучення НПП до досліджень є наявність у викладачів, задіяних на
ОП актів впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес
(https://drive.google.com/file/d/1LBQyHxFElC0DsAOUUSrWiiU-0FMOcQRD/view) та публікацій у наукометричних
базах Scopus та Web of Science, про що свідчать дані табл. 2 Відомостей самоаналізу. Але відповідь на запит ЕГ щодо
посилення доказової бази з даного питання, а саме надання посилань на наукометричні профілі, не включала всіх
викладачів, задіяних в ОП (https://drive.google.com/file/d/1Fsx-djD0p-5tTeMJBWwCmoEeDh1hUumc/view?
usp=sharing). Дані підтверджують часткову дотичність тем КР та наукових досліджень викладачів – викладачі
Савченко Л. Г., Гончаренко Ю. П. не мають наукових статей в базах Scopus та Web of Science, але є науковими
керівниками КР (https://drive.google.com/file/d/1Fsx-djD0p-5tTeMJBWwCmoEeDh1hUumc/view?usp=sharing).
Фактом залучення студентства до наукової роботи під час навчання є робота студентського/наукового гуртка
«Електротехнології», що підтвердила начальник відділу наукової роботи студентів Абрамова І. В. Дослідницька
діяльність якого регламентується проектом Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених Поліського національного університету (https://cutt.ly/aWOfjIL). Як було зафіксовано у звіті
самооцінювання «Здобувачі мають змогу публікувати результати своїх досліджень у фаховому виданні університету
Наукові горизонти». Студенти беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня на яких
виступають із доповідями щодо досліджень за напрямком ОП, наприклад, Міжнародній науково-практичній
конференції «Біоенергетичні системи» (27-28 травня 2021 р.), «Комп’ютерні технології та сучасна інженерія-2021»
(3-4 червня 2021 р. м. Житомир) та науково-практична конференція НПП, докторантів, аспірантів та молодих
вчених факультету інженерії та енергетики «Наукові читання» (26 жовтня 2020 р.). Отримані документи від ЗВО на
запит ЕГ для посилення доказової бази підтверджують лише частково інформацію про участь студентів, а саме
магістрів, в конференціях та олімпіадах
(https://drive.google.com/drive/folders/14UwpFzoJlIIG67CfbAdV1PruY7qceqBL).

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

ЕГ на зустрічі з адміністративним персоналом, а саме при спілкуванні з керівником навчально-наукового центру
забезпечення якості освіти Степаненко Н. І. встановила, що оновлення змісту ОПП відбувається згідно до
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в університеті» (https://cutt.ly/gxYFoyk).
ОПП розробляється науково-методичною комісією за спеціальністю, до складу якої входять робочі проектні групи.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті передбачає щорічний моніторинг та періодичне
оновлення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. Освітні компоненти щорічно обговорюються на
засіданнях кафедри, з подальшим схваленням ОПП на Вченій Раді. Протокол засідання кафедри
(https://drive.google.com/file/d/1Up7rb7pB6qbXrv21f9CchL7vhSQR-Mh/view) вказує на оновлення змісту підготовки
фахівців за ОП 141 спеціальності. Аналіз силабусів дисциплін
(https://drive.google.com/drive/folders/1sD78JMBxO8vv00Y3LaE_SHUrAw_ztfNX) дозволяє стверджувати, що
відбувається моніторинг та перегляд освітніх програм. Підтверджується інформація, щодо оновлення ОК
«Інтелектуальна власність» (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2639) на основі міжнародного
стажування від Інституту європейської політики (табл. 2 Відомостей самоаналізу) та змін, які внесені у робочу
програму навчальної̈ дисципліни «Біоенергетичні системи», а також результати досліджень за проектом ЮНІДО та
ГЕФ «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергії в агрохарчових та
інших малих та середніх підприємствах (МСП) Украйни», які були використані під час модернізації дисципліни
«Енергоефективність та енергоавтономні системи» неможливо, так як робоча програма в системі Мудл, до якої
надано гостьовий доступ за запитом ЕК, відсутня.

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

Координацію міжнародної діяльності здійснює відділ міжнародного співробітництва. Інтернаціоналізація
діяльності ЗВО регламентується Стратегією інтернаціоналізації університету на 2019-2029 рр.
(https://cutt.ly/2WOgaxR). Поліський національний університет проводить системну роботу щодо залучення як
НПП, так і студентства до академічної мобільності, про що свідчить наявність підписаних 50 договорів про
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співробітництво з закордонними освітньо-науковими установами http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/pro-
mizhnarodnu-spivpratsiu. Напрямками діяльності є також забезпечення активної̈ участі університету в міжнародних
освітніх та наукових програмах і проектах (Erasmus, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інших). Інтернаціоналізації
діяльності ЗВО сприяє також створений на базі університету Інформаційний центр Європейського Союзу в
Житомирській області. Доказом роботи відділу міжнародного співробітництва є отримання викладачами, які задіяні
в ОП, сертифікатів міжнародного зразка, а саме Гончаренко Ю. П., Грабором І. Г., Журавльовим В. А., Кухарцем С.
М., Ярошем Я. Д., Савченко Л. Г. (https://drive.google.com/drive/folders/1_Lyw6OphtLV7jDFNzTwG6BkMZmvcpxp4?
usp=sharing) (https://drive.google.com/drive/folders/1rd_TWBezK2vOXc_YJOqyRnEJDstcpn16?usp=sharing). Про
залучення НПП до процесу інтернаціоналізації свідчить наявність у викладачів, задіяних в ОП, публікацій у
наукометричних базах Scopus та Web of Science: так Кухарець С. М. має 35 статей, Ярош Я. Д. має 22 статей, Грабар І.
Г. має 7 статей, Молодецька К. В. має 13 статей, Литвинчук І. Л. має 4 статті, Журавльов В. А. має 31 статтю
(https://drive.google.com/file/d/1Fsx-djD0p-5tTeMJBWwCmoEeDh1hUumc/view?usp=sharing)..

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

ЕГ зазначає, що на ОП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” систематично відбувається
оновлення змісту освіти, здобувачі вищої освіти мають можливість формування індивідуальної траєкторії, а також
мають доступ як до змісту освітніх компонентів так і до силабусів. Застосування онлайн платформи Moodle, свідчить
про позитивну практику щодо надання та отримання знань студентами, особливо під час дистанційного та
змішаного навчання, та є фактом студентоцентрованого підходу. Студенти можуть вільно обирати форму навчання,
вибіркові дисципліни, теми кваліфікаційних магістерських робіт та її керівника, теми наукових досліджень, мають
право на академічну мобільність, мають право щодо вільного висловлювання про якість навчання, можуть вносити
пропозиції у сфері організації освітнього процесу, що є свідченням студентоцентрованого підходу та відповідності
принципам академічної свободи.

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

Методичні комплекси обов’язкових компонентів за ОП 2021 р. в системі Moodle мають недостатнє методичне
забезпечення: ОК2 та ОК1 наповненість близько 80% (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2639),
відсутня форма контроля; ОК1 наповненість близько 80 % (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2761),
відсутня форма контролю, відсутні методичні вказівки до виконання самостійних та практичних робіт. ОК9
наповненість близько 70 % (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2410), відсутні методичні вказівки для
самостійних та практичних робіт та система оцінювання. ОК10 (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?
id=1987), не відображає об’єкт, предмет спеціальності, також не досить зрозуміло, які саме магістерські програми
математично забезпечує дана ОК. Відсутня форма контролю. ОК5 (http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?
id=2164) має Посібник до виконання лабораторних робіт та Матеріали для виконання самостійної роботи, тести які
написані для спеціальності 133, а також лекційний матеріал не відповідають спеціальності. ОК11
(http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2727), ОК8 (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2400),
ОК4 (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2758), ОК13 (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?
id=2776) та ОК12 (http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=2773) доступу немає. З урахуванням зазначеного
ЕГ рекомендує: Додати/доповнити методичне забезпечення відповідно до вимог про Навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу ПНУ (стор. 21 Положення про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/Lf1uH8a) з обов’язкових компонент, надати доступ до зазначеної інформації.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

З урахуванням, що в ОП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відбувається поєднання навчання
і досліджень, ПоліськийНУ веде роботу з інтернаціоналізації своєї діяльності, аналізується та враховується думка
студентів щодо навчання і викладання на даній освітній програмі, ЕГ вважає що зазначені недоліки не є суттєвими і
за Критерієм 4 встановлює рівень відповідності В.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:
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1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів регулюються п.3.14 - 3.15 «Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/BEWoDtg). Контрольні заходи включають вхідний, поточний, модульний (рубіжний), підсумковий та
відстрочений контроль. Інформація, щодо форм підсумкового контролю міститься в індивідуальному плані студента
та графіках освітнього процесу (https://cutt.ly/QEmRIBS). Критерії оцінювання, а також форми контрольних заходів
до кожної дисципліни наведені в робочій програмі або силабусі, що розміщені в системі дистанційного навчання
moodle. За проханням ЕГ, був наданий гостьовий доступ до системи moodle, де було перевірено наявність силабусів
та робочих програм. Провівши аналіз силабусів та робочих програм, а також спілкування з фокус-групами студентів,
студентським самоврядуванням та викладачами, ЕГ переконалася в доступності, зрозумілості та актуальності форм
контрольних заходів та критеріїв оцінювання для студентів, а також те, що вони дозволяють встановити досягнення
здобувачами ВО відповідних результатів навчання дисциплін, які передбачені даною ОПП.

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

Затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
для другого (магістерського) рівня відсутній. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи. Кваліфікаційна робота оформлюється відповідно до «Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/xEWrVsR). Відповідно до п.3.1.3 даного Положення, до захисту кваліфікаційної роботи допускаються
здобувачі ВО освітнього ступеня магістра, які мають – не менше трьох наукових публікацій, у тому числі одноосібних
не менше однієї, або не менше однієї наукової фахової статті. Як наукові публікації можуть зараховуватися тези
доповідей здобувача на факультетських (або міжфакультетських) наукових конференціях, які проводяться в
університеті. Під час фокус-груп зі здобувачами та структурними підрозділами дані факти були підтверджені. Під
час зустрічі із роботодавцями, представник державної інспекції енергетичного нагляду в Житомирській обл. надав
пропозицію залучати до випускних кваліфікаційних робіт студентів представників Оператора систем розподілу
електричної енергії, які наразі потребують кваліфікованих фахівців за 141 спеціальністю. Це допоможе здобувачам
розширити можливості щодо працевлаштування в процесі навчання або ж після успішного захисту кваліфікаційної
роботи.

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

Правила проведення контрольних заходів регулюються п.3.14 - 3.15 «Положення про організацію освітнього процесу
у ЖНАЕУ», п.4 «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/BEWoDtg), (https://cutt.ly/HEWaiOo). Правила проведення атестації, що забезпечують об’єктивність
екзаменаторів, а саме (один з прикладів): «Рішення комісії про оцінку знань… приймається на закритому засіданні
комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової
кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Повторне складання(перескладання) атестаційного екзамену і
захист кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не допускається». регулюються «Положенням про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/gEWa2Hw). Під час
фокус-групи з викладачами, був наведений приклад, що забезпечує об’єктивність при оцінюванні екзамену або
заліку, а саме: деякими викладачами практикується попереднє оцінювання власних знань самим студентом, а вже
потім остаточне рішення приймає викладач з урахуванням оцінки здобувача ВО. Порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження забезпечується «Положенням про оскарження результатів
підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти» (https://cutt.ly/mEWhl7q). Викладачі повідомляють
здобувачів про можливість оскарження результатів, так наприклад, рік тому студент магістратури не був згоден з
отриманою оцінкою під час кваліфікаційного іспиту, відповідно до порядку, що забезпечується вищенаведеним
положенням, він написав заяву про незгоду на отриману оцінку, відповідно на основі заяви була створена комісія на
факультеті по перездачі іспиту, але студент відмовився від перескладання. Це свідчить про дієвість процедур
оскарження та обізнаність здобувачів, щодо їх застосування.

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.
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Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності забезпечуються «Положенням про
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ» (https://cutt.ly/MEWKcLk). ЗВО
використовує для перевірки наукових праць (наукові публікації, статті та випускні кваліфікаційні роботи) системи
Unicheck (https://cutt.ly/4EWL0rJ) та StrikePlagiarism (https://cutt.ly/rEWZros). Під час фокус-груп ЕГ з’ясувала, що
перевірка тез доповідей та наукових статей є необхідною процедурою для успішної публікації в збірниках та
наукових журналах відповідно. Перевірка наукових робіт здійснюється (перший раз на безкоштовній основі,
наступні рази – платно, в разі перевірки тієї ж роботи) в два етапи: перший етап – це технічна перевірка на відсоток
текстового збігу відповідальною особою (якщо це кваліфікаційна робота, то такою особою являється керівник
дипломної роботи) за допомогою програмного забезпечення Unicheck та StrikePlagiarism на основі такої перевірки
формується довідка (приклади були надані гарантом п.5 запиту документів) (https://cutt.ly/WERH0Tf); другий етап
– це аналіз фаховою комісією експертів на наявність або відсутність плагіату, що дозволяє оцінити роботу не тільки
на відсоток текстових збігів, а й провести фахову перевірку. Всі випускні кваліфікаційні роботи, які пройшли захист
та перевірку на плагіат розміщуються в цифровому репозиторію університету (https://cutt.ly/wEWNzqV), також там
розміщуються тези доповідей та наукові статті здобувачів (https://cutt.ly/zEWN5hn). Під час спілкування зі
студентами, ЕГ переконалася в тому, що всі присутні учасники чітко розуміли поняття «академічна доброчесність»,
що свідчить про їх обізнаність та сформованість загальної культури дотримання академічної доброчесності на рівні
здобувачів та викладачів за даною ОПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими, доводяться завчасно до здобувачів
ВО та дозволяють досягти програмних результатів навчання, що передбачені дисциплінами; форми атестації
здобувачів регулюються внутрішнім положенням ЗВО та дозволяють підтвердити необхідний рівень знань для
другого рівня вищої освіти за спеціальністю 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та досягти
освітньо-професійного ступеня магістра; правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність
екзаменаторів (деякі викладачі практикують самооцінювання студентів під час заліку та/або екзамену), включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, чітко прописані, є доступними та зрозумілими для здобувачів
ВО, що підтверджується прикладами; у ЗВО чіткі та зрозумілі правила, що стосуються академічної доброчесності,
здобувачі чітко розуміють дані поняття та їх дотримуються разом з викладачами, що формує загальну культуру
толерантності та дотриманні академічної доброчесності, є передплачені системи Unicheck та StrikePlagiarism,
цифровий репозитарій наукових робіт та двох-етапна перевірка наукових робіт, включаючи тези доповідей, статті та
випускні кваліфікаційні роботи.

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

Слабкі сторони в контексті Критерію 5 відсутні. ЕГ рекомендує за проханням роботодавців залучати до
консультування випускних кваліфікаційних робіт представників Оператора систем розподілу електричної енергії,
що розширить можливості до працевлаштування для випускників.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи сильні сторони, а саме: чіткі та зрозумілі форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання; форми
атестації дозволяють підтвердити необхідний рівень знань та дозволяють досягти освітньо-професійного ступеня
магістра за даною ОПП; правила проведення контрольних заходів включають дієві процедури оскарження
результатів контрольних заходів, забезпечують об’єктивність екзаменаторів; в університеті сформована загальна
культура дотримання академічної доброчесності, зокрема і серед здобувачів та викладачів за даною ОПП та
відсутність будь-яких недоліків, що стосуються даного критерію, ЕГ вирішила встановити рівень відповідності В за
Критерієм 5.

Критерій 6. Людські ресурси:
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1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Викладачі Кухарець С., Литвинчук І., Ярош Я., Савченко Л. забезпечують ОК ОП своєю освітньою/професійною
кваліфікацією. З задіяних до викладання освітніх компонентів, тільки три викладача мають освіту за профілем, це
Соловйова Л., Молодецька Е., Ярош Я. В табл.2 Відомостей є неточності в заповненні пунктів досягнень у
професійної діяльності, наприклад: Савченко В. (https://cutt.ly/xENzvVO) викладає дисципліну ОК12, не забезпечує
в повному обсязі ОК програми своєю освітньою/професійною кваліфікацією (в табл. 2 Відомостей, п.1 наведені
статті, що не індексовані в Scopus та Web of Science; п. 8 – термін дії теми (0115U004605) скінчився в 2015 р.; п.11 не
підтверджено сертифікатом (запит щодо отримання додаткової інформації); п.12 – надано лише 4 статті, з яких не
всі відповідають ОК2). Гончаренко Ю. викладає дисципліни ОК13, ОК9, не забезпечує в повному обсязі ОК ОП
магістерського рівня з урахуванням його освітньої та професійної кваліфікації. Грабар І. (https://cutt.ly/OENzU1y)
викладає дисципліну ОК4, не забезпечує в повному обсязі ОК з урахуванням його освітньої та професійної
кваліфікації. Журавльов В. (https://cutt.ly/9ENzFjj) викладає три дисципліни математичного складу, не забезпечує в
повному обсязі ОК ОП з урахуванням його освітньої та професійної кваліфікації. Навчальні посібники, методичні
вказівки, статті не відповідають ОК спеціальності 141. За останні 5 років всі викладачі, які приймають участь в ОП
мають публікації в наукових фахових виданнях, але не всі викладачі мають за останні роки наукові публікації за
профілем своєї діяльності, які включені до баз Scopus та Web of Science (https://cutt.ly/sENz1pv). ЕГ виявила
відсутність дотичності тем КР магістрів і наукової діяльності викладачів кафедри. Відсутня дотичність наукової
діяльності Пінкіна А. (https://cutt.ly/cENz7rG), є керівником КР: «Дослідження методів розрахунків конструкцій
повітряних ліній електропередач», «Оптимізація усталених режимів мереж з підключенням нової підстанції 110/10
кВ», «Обґрунтування впливу вітрової електричної станції на режими роботи електричної мережі». Відсутня
дотичність та присутня різноплановість тематики в керівництві КР Савченко Л. (https://cutt.ly/nENxyx2)
(«Дослідження однофазних замикань на землю в мережах 10-35 кВ», Обґрунтування параметрів постійного
магнітного поля для передпосівного обробітку зернових культур» (https://cutt.ly/mENxoS8)). Для оцінки дотичності
наукової складової тем кваліфікаційних робіт до наукової діяльності викладача недостатньо інформації в профілі
викладача на сайті кафедри (https://cutt.ly/gENxjCo), а деякі профілі викладачів відсутні зовсім, наприклад
Гончаренко Ю. (керівник КР на тему Обґрунтування систем електропостачання комплексу переробки відходів на
Радомишльському полігоні), Соколовського О. (КР: Дослідження можливостей підвищення ефективності
використання сонячної енергії в зоні Полісся) https://cutt.ly/8ENxxZ1.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регулюються порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад НПП і укладання з ними контрактів (https://cutt.ly/TkYYOv6) та Положенням про конкурсну
комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП (https://cutt.ly/KkYYK6G). Під час
розмови із представником відділу кадрів Бєльченко С. В. від 22.09.2021 р. було з’ясовано, що добір кандидатів на
посаду викладача відбувається згідно даного положення. Для перевірки відповідності документів, поданих
претендентами на заміщення вакантних посад НПП умовам оголошеного конкурсу наказом ректора створюється
конкурсна комісія, яка діє протягом календарного року. Обрання на посаду відбувається на засіданні кафедри,
вченої ради факультету (якщо обирається кандидатура на посаду старшого викладача, асистента та викладача) або
вченої ради університету (якщо обирається кандидатура на посаду директора, декана, професора). Така процедура є
прозорою і забезпечує академічну та професійну відповідність викладачів.

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

Університет співпрацює з великою кількістю роботодавців. Під час відеоконференції відбулася зустріч ЕГ з
роботодавцями – це: начальник вимірювальної лабораторії ТОВ «ТИТАН» Соколовський О. Ф.; державний
інспектор з енергетичного нагляду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській
області Ключник Ю. В.; директор ТОВ «ДГС-Україна» Міненко С. В.; директор ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА»,
Ніколайчук В. Е.; Біоенергетична асоціація України, к.т.н., с.н.с., Драгнєв С. В. Співпраця була підтверджена при
розмові, а саме Соколовський О. Ф. підтвердив, що 24.05.2021 р. було проведено виїзне заняття для здобувачів
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Він ознайомив студентів з
інфраструктурою, показав особливості роботи сонячної електростанції та з технічною характеристикою
фотоелектричних модулів. Гарантом надані угоди (https://drive.google.com/drive/folders/1ZOjAT1_MWo-
LuHLgEH9GP4e56_-fl29H?usp=sharing) про співпрацю та документи про участь роботодавців в організації̈ та
реалізації̈ освітнього процесу, що сприяє посиленню практичної спрямованості ОП
(https://drive.google.com/file/d/1Up7rb7pB6qbXrv21f9CchL7vhSQR-XMh/view,
https://docs.google.com/forms/d/1BwhowpPINBBdp47oF_C4p9KhAQoipl4Ov8YfapqQgqA/edit).

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.
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До аудиторних занять залучаються представники роботодавців, які являються експертами в галузі
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вони проводять семінари, обговорення проблем зі
студентами та лекційні заняття. Так, 24.05.2021 р. було проведено виїзне заняття для здобувачів спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яке провів начальник вимірювальної лабораторії ТОВ
«МК ТИТАН» (м. Житомир, с. Вереси) О. Ф. Соколовський. Він ознайомив студентів з інфраструктурою, з технічною
характеристикою фотоелектричних модулів, показав особливості роботи сонячної електростанції. Дану інформацію
підтвердив Соколовський О. Ф. при зустрічі ЕГ з роботодавцями. Сторінки «Facebook» за посиланнями, наданими у
відповідь на запит щодо отримання додаткової інформації під час проведення акредитаційної експертизи не
доступні (https://www.facebook.com/groups/3517371571710802/post_insights/3927983303982958/,
https://www.facebook.com/groups/3517371571710802/post_insights/3854943607953595/.
https://www.facebook.com/groups/3517371571710802/post_insights/3732451770202780/).

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

Професійний розвиток НПП відбувається згідно «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20підвищення%20кваліфікації.PDF).
Підвищення кваліфікації відбувається за планом (https://cutt.ly/8gnVsX1). В якості підтвердження даних заходів
гарантом надана підтверджуюча інформація (сертифікати). Так в табл. №2 Відомостей самооцінювання приведені
відомості про викладачів, а саме викладачі Гончаренко Ю., Журавльов В., Кухарець С., Молодець К., Ярош Я. мають
закордонне наукове-педагогічне стажування. Викладач Ярош Я. та Савченко Л. отримали курс навчання з
англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2
(https://drive.google.com/drive/folders/11uvdLQh1XPeAgZ33HJGsYTAFtYamuaUM?usp=sharing) У Поліському
національному університеті діє Навчально-науковий центр інтелектуальної власності, інноватики та управління
проектами (http://znau.edu.ua/2016-03-31-12-53-00/tsentr-intelektualnoi-vlasnosti-innovatyky-ta-upravlinnia-
proektamy-zhnaeu).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності шляхом матеріального заохочення та відзнак, відповідно до
Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf). Була підтверджена інформація про
преміювання науково-педагогічних працівників під час зустрічі з допоміжними (сервісними) структурними
підрозділами за значні досягнення в роботі, запровадження новітніх технологій у навчальному процесі тощо, за
визначений період (місяць, квартал, рік), також за публікацію статей, що індексуються в базах даних Scopus та Web
of Science, отримання патентів, підготовку переможців ІІ туру Всеукраїнських студентських олімпіад, Всеукраїнських
конкурсів наукових робіт тощо (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПреміїНППсайт.pdf).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

За освітньою програмою залучена досить велика кількість роботодавців, які працюють у відповідній галузі. На базі
підприємств створені філіали кафедри, що свідчить про тісну співпрацю.

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

Не всі НПП, задіяні в реалізації ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в повному обсязі
забезпечують ОК на відповідному рівні до своєї освітньої/професійної кваліфікації. Рекомендовано посилити
досягнення у професійній діяльності (навчальні посібники, методичні вказівки, статті в базах даних Scopus та Web of
Science, які відповідатимуть ОК ОП другого магістерського рівня та предметну область спеціальності 141).
Забезпечити прозорість професійної діяльності викладачів кафедри (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-
tekhnichnij-fakultet/m-about-eavie/m-sklad-eavie), а саме надання на сайті кафедри наукометричного профілю
викладача та документів, які стосуються підвищенню кваліфікації за ОК ОПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Враховуючи загальну відповідність критерію та сильні сторони, зокрема залучення великої кількості представників
роботодавців відповідної галузі до освітнього процесу, що дозволяє створити потужну базу для набуття здобувачами
практичних навичок та можливості подальшого працевлаштування ЕГ вирішила відносно Критерію 6 встановити за
ним рівень відповідності В

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час провадження ОПП задіяні (продемонстровані ЕГ) лабораторії: діючий полігон «Системи електропостачання
35/10,0,4 кВ», лабораторія апаратів керування та релейного захисту; лабораторія автоматизації технологічних
процесів; лабораторія з діючим обладнанням монтажу силових та освітлювальних мереж; електротехнологій
освітлення; електричних машин та електроприводу. Аудиторії мають наочні ілюстративні матеріали і оснащені
мультимедійним обладнанням. Здобувачі мають вільний доступ до фондів бібліотеки університету: зведений
електронний каталог та електронна бібліотека (http://bit.do/fR7KQ), електронний архів (http://bit.do/fR7KS). В
Поліському НУ активно використовується дистанційні технології навчання на платформі moodle, де розміщені
основні ресурси необхідні для здобуття освіти, в т.ч. силабуси ОК, РПД, конспекти лекцій, тощо. Слід зауважити, що
навчальні матеріали розміщені на сторінках певних ОК розміщені безсистемно, в багатьох ОК відсутні робочі
програми дисциплін. ЗВО слід звернути увагу на використання можливостей платформи moodle більш широко,
наприклад для тестування здобувачів, оцінювання завдань, завантажених на платформу, використання
накопичувальної системи отримання балів протягом вивчення дисциплін. Виведення на друк звітів інформування
здобувачів щодо отриманих балів за певний вид робіт.

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.

ЗВО забезпечує в повному обсязі доступ до інформаційних ресурсів усіх учасників освітнього процесу, що отримало
підтвердження під час проведення онлайн зустрічей як зі здобувачами, так і академічним персоналом. Так, під час
демонстрації матеріально- технічної бази НПП активно використовували університетську wi-fi мережу, знімаючи на
камери телефонів діюче обладнання, що використовується в провадженні на ОПП Для забезпечення освітньої
діяльності всі необхідні освітні ресурси розташовані на платформі moodle. Більшість інформаційних ресурсів є у
вільному доступі через сайт ЗВО.

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.

В Поліському НУ запроваджено опитування здобувачів щодо задоволеності провадження освітньої діяльності.
Результати опитування здобувачів ОППП висвітлені на сайті факультету у вільному доступі. (http://bit.do/fR7Lf).
Під час зустрічей зі здобувачами ЕГ отримала підтвердження що при провадженні ОПП панує щира, відкрита
атмосфера. Слід зауважити, що ЕГ не виявила в опитувальних анкетах відкритих питань, через які здобувачі могли б
висловлювати свої побажання щодо удосконалення ОПП, в т.ч. висловлювати свої пропозиції щодо викладання
окремих ОК. Задля профілактики психологічного перенавантаження, нормалізації психоемоційного стану НПП і
здобувачів у відповідності до проєкту Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ (http://bit.do/fSbuC)
на кафедрі психології організована діяльність щодо консультування та психологічної підтримки учасників
освітнього процесу.

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

Для забезпечення організаційної та інформаційної підтримки на сайті Поліського НУ створена вкладка "студенту"
де висвітлюються питання організаційного та інформативного характеру, а саме: розклад занять, графік
навчального процесу, рейтинг успішності здобувачів, каталог вибіркових дисциплін (перелік без інтерактивного
посилання на силабуси, або РПД), а також переадресація на сторінки студ самроврядування, студпрофкому, сторінку
"спорт і відпочинок" та "побут та харчування", де висвітлена інформація щодо можливостей проведення вільного
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часу здобувачів в тому числі і фізичного та особистісного розвитку. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти
пільгових категорій в ЗВО здійснюється в повному обсязі через надання соціальних стипендій. Адміністрацією ЗВО з
залученням представників студентського самоврядування приділяється увага щодо надання консультацій з прав
студентів різних категорій. В Університеті діє розвинена соціальна інфраструктура у вигляді 5 діючих гуртожитків
загальною вмісткістю 1772 ліжко-місць в яких проживають студенти та співробітники; наявні спортивні споруди;
працюючі пункти громадського харчування. Під час дії карантинних обмежень. освітній процес в закладі відбувався
з використанням технологій дистанційного навчання. Всі наявні ресурси для забезпечення освітньої діяльності
розміщені на платформі Moodle (http://bit.do/fR7LE)

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

Особам з особливими освітніми потребами в Поліському НУ створені умови для реалізації права на освіту, сприяння
розвитку особистості, поліпшення стану здоров'я та якості життя. На ОПП осіб з особливими потребами не
виявлено, проте ЗВО організовано можливість вільного доступу до аудиторних приміщень четвертого корпусу з
використанням ліфта, шляхом обладнання вхідної групи пандусом, обладнанням безпечними та зручними
системами пересування (безсходинковий доступ у приміщення, широкі вхідні бездверні системи тощо). Гарною
практикою є розроблення «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення», протокол вченої ради від 26.11.2019 р №4 .введеного в дію наказом від 26.11.2019р. No 235 .
(http://bit.do/fR7LP) в якому задекларовано що особам з обмеженою рухливістю передбачено надання безоплатних
послуг супроводу навчальними корпусами та гуртожитками.

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.

Під час онлайн зустрічей здобувачі освіти виявили обізнаність щодо процедур вирішення конфліктних ситуацій.,
хоча і відмітили, що під час їх навчання таких ситуацій не виникало. Окремо голова студентського самоврядування
університету підтвердив щодо систематичної правової підтримки і проведення роз'яснювальних бесід зі
студентською спільнотою щодо виявлення конфліктних ситуацій і шляхів їх усунення. В закладі діє Положення про
порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу,
дискримінацією та сексуальними домаганнями у Поліському національному університеті (http://bit.do/fR7LP),
протокол Вченої ради від 26.11.2020 р., №6, введеному в дію наказом від 27.02.2020р №18, в якому регламентується
порядок дій при виникненні ситуації з ознаками дискримінації, утиску, небажаного примусу та сексуальних
домагань (в залежності від рівня небезпеки) Задля інформування адміністрації щодо врегулювання конфліктних
ситуацій в закладі функціонує «Скринька довіри» (http://bit.do/fR7LW), куди може звернутися за допомогою будь
який учасник освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Гарною практикою є наявність чіткої інструкції щодо супроводу маломобільних учасників освітнього процесу

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

Слабкими сторонами є безсистемне розміщення освітніх ресурсів на сторінках дисциплін в платформі moodle,
обмежене використання можливостей платформи moodle. відсутність відкритих питань в анкетах здобувачів. ЕГ
рекомендує звернути увагу ЗВО щодо систематизації і уніфікації вимог для розміщення освітніх ресурсів на
платформі moodle, а також розглянути можливість організувати заходи для НПП, які працюють на ОПП щодо
набуття певних цифрових компетенцій, які дозволять значно розширити використання можливостей платформи , в
т.ч. для оцінювання знань в дистанційному форматі. Задля забезпечення комплексного зворотнього зв'язку від
стейкхолдерів ЕГ рекомендує розглянути можливість введення відкритих питань в анкети для опитування
здобувачів, в т.ч. і для оцінювання рівня викладання окремих ОК.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ОПП загалом відповідає рівню В вимог критерію 7 Освітнє середовище та матеріальні ресурси, а зазначені недоліки
не впливають на якість провадження ОПП

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Відповідно до «Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/fERRq0G) та п.3 «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ»
(https://cutt.ly/fERRkjG) внутрішньою системою забезпечення якості сумісно із викладацьким складом кафедри
проходить щорічний моніторинг даної ОПП (як правило в кінці навчального року). На основі проведених опитувань
до здобувачів, обговорень з роботодавцями, викладачами формується ряд пропозицій, побажань та зауважень щодо
освітньо-професійної програми. Якщо це пропозиції стратегічного характеру, то вони окремо виносяться на розгляд
та фіксуються в якості орієнтирів для до подальшого розвитку випусковою кафедрою. Під час останнього перегляду
було додані дисципліни: «Енергоефективність та енергоавтономні системи», «Кібербезпека в енергосистемах»,
«Системи електропостачання та енергозбереження», «Системи обліку та регулювання споживання енергоресурсів і
енергоносіїв», «Моделювання електротехнічних пристроїв та процесів», «Біоенергетичні системи», «Технічне
обслуговування та ремонт енергообладнання та засобів автоматики» Так, наприклад, дисципліна
«Енергоефективність та енергоавтономні системи» була запропонована з ініціативи викладача Кухарця С.М. на
розширеному засіданні кафедри та підтримки цієї пропозиції з боку здобувачів. Ініціатива на введення даних
дисциплін обумовлена ринком праці, про що було сказано роботодавцями. Також була збільшена виробнича
практика з ініціативи здобувача, що було підтверджено під час зустрічі. Підтвердженням даних пропозицій від
стейкхолдерів є протокол засідання кафедри (п.8), що був наданий гарантом за запитом документів
(https://cutt.ly/CEUV1SN).

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

Здобувачі можуть долучатися зі своїми пропозиціями до студентського самоврядування через старосту групи, але їх
активність досить низька. Представники студентського самоврядування (9 членів) входять до Вченої ради
університету, вони ознайомлюються з відповідною ОП, яка знаходиться на розгляді і мають можливість погодитися
або внести певні зауваження або рекомендації. Для моніторингу рівня якості освіти проводяться анкетування,
наприклад під час дистанційного навчання студентським самоврядуванням сумісно з навчально-методичним
відділом було проведено опитування щодо якості, добросовісності викладачів, які залучені до дистанційного
викладання студентам, результати та аналіз опитування були надані гарантом (п.1 запиту документів)
(https://cutt.ly/oERHiEZ).

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

Роботодавці залучаються до періодичного перегляду ОПП, а також до оновлення матеріально-технічної бази
(надається обладнання та створюються за їх підтримки лабораторні стенди). Під час останнього перегляду даної
ОПП на розширеному засіданні кафедри були присутні: Соколовський О.Ф. начальник вимірювальної лабораторії
ТОВ«МК ТИТАН», м. Житомир; Міненко С.В., директор ТОВ «ДГС-У країна» м. Житомир; Ключник Ю.В.
державний інспектор енергетичного нагляду України у Житомирській області. Роботодавцями було запропоновано
додати дисципліни, які слідують тенденціям розвитку в галузі електроенергетики, що було винесено на розгляд та
ухвалено відповідне рішення.

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

Інформація, щодо кар’єрного шляху випускників на даний момент збирається кафедрою. Деякі з випускників
виступають в ролі роботодавців, з якими кафедра підтримує тісний зв’язок, таким прикладом являється Ключник
Ю.В. – наразі державний інспектор енергетичного нагляду України у Житомирській області. Також під час зустрічі з
випускниками, вони наголошували на підтримку і до тепер зв’язку зі своєю випусковою кафедрою. Під час зустрічі із
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адміністративним персоналом, було сказано, що святкування річниці університету, яке незабаром відбудеться,
хочуть використати в якості можливості створення асоціації випускників. Станом на вересень 2021 проєкт
положення про асоціацію випускників знаходиться на громадському обговоренні (https://cutt.ly/KEUMHwy).

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

Моніторинг даної ОПП відбувається не рідше одного разу на рік (зазвичай в кінці навчального року), що в свою
чергу забезпечує вчасне реагування при виявленні недоліків або внесення рекомендацій і вже з наступного
навчального року ввести в дію оновлену ОПП. Якщо надходять пропозиції від стейкхолдерів, наприклад стосовно
введення нових дисциплін або збільшення практичної підготовки, то ці пропозиції впроваджуються вже з
наступного року. Якщо надходять пропозиції від стейкхолдерів, наприклад в оновленні матеріально-технічної бази,
створенні лабораторії або комп’ютерного класу, то дані пропозиції фіксуються в стратегічний план розвитку
випускової кафедри і втілюються по мірі своїх можливостей (із залученням роботодавців, та інших фінансових
ресурсів)

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

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги шляхом внесених пропозицій від
стейхолдерів, виправлення недоліків, та ін. Для аналізу тенденції розвитку була взята ОНП 2020 року (надана
гарантом за запитом документів п. 12 (https://cutt.ly/fEPi7S5)) та ОНП 2021 року. В ОНП 2021 року була розширена
кількість залучених зовнішніх стейкхолдерів до розробки, які являються в основному роботодавцями; більш чітко
сформульований фокус даної ОНП, її унікальність; додано два ОК в циклі загальних дисциплін; частково були
змінені дисципліни в циклі професійної підготовки; доопрацьована структурно-логічна схема; перероблена матриця
відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми.

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

Навчально-науковий центр забезпечення якості освіти, навчально-науковий центр організації освітнього процесу,
навчально-науковий центр інформаційних технологій, а також вчена рада та ректорат мають свою зону
відповідальності, що в свою чергу виключає ієрархічну систему. Таким чином, організаційне забезпечення якості
освіти інтегроване на кожному рівні провадження освітнього процесу (і в контролі за проведенням дистанційних
занять, і при врахуванні пропозицій заінтересованих сторін, і під час добору науково-педагогічного персоналу), що
сприяє відповідальності учасників освітнього процесу за якість навчання, викладання та розвитку даної ОНП
починаючи від здобувача і закінчуючи керівництвом на чолі з ректором.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Моніторинг та періодичний перегляд ОПП відбувається відповідно до діючих положень університету, включає
можливість врахування зауважень від здобувачів та право голосу студентського самоврядування під час
затвердження нової редакції ОПП; кафедра залучає роботодавців до перегляду ОПП та враховує їх рекомендації, що
враховують сучасні тенденції розвитку галузі; врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
здійснюється кафедрою і в подальшому має перспективу враховуватися на загальноуніверситетському рівні; система
забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує щорічний моніторинг ОПП; результати зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час затвердження нової редакції ОПП; в академічній
спільноті ЗВО сформована культура якості на кожному рівні провадження освітнього процесу, де передує
дотримання встановлених правил та розвиток якості освітнього процесу, аніж їх порушення.

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

ЕГ рекомендує посилити активність здобувачів щодо внесення пропозицій під час перегляду ОПП.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи сильні сторони: моніторинг та періодичний перегляд ОПП відбувається відповідно до діючих положень
університету, включає можливість врахування зауважень від здобувачів, роботодавців, право голосу студентського
самоврядування під час затвердження нової редакції ОПП, перспективу врахування кар’єрного шляху випускників
на загальноуніверситетському рівні (розроблене відповідне положення), результати зовнішнього забезпечення
якості вищої освіти беруться до уваги, а також функціонування відділів по забезпеченні якості вищої освіти, які
розподілені за обов’язками моніторингу, впровадження, організації та контролю за освітнім процесом і якістю
освіти що формує в ЗВО загальну культуру якості, в якій зацікавлені усі учасники освітнього процесу. А також
рекомендацію в посиленні активності здобувачів щодо внесення пропозицій під час перегляду ОПП, можна вважати
несуттєвим недоліком, оскільки здобувачі мають таку можливість. Отже, ЕГ вирішила встановити рівень
відповідності 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.

Заклад вищої освіти забезпечує чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов'язкі всіх
учасників освітнього процесу за допомогою діючого в ньому Положенні про організацію освітнього процесу у
Поліському національному університеті (http://bit.do/fR7L6). Із даним нормативним документом стейкхолдери
мають можливість ознайомитись на офіційному веб-сайті закладу. Всі положення викладені у цьому документі є
чіткими та зрозумілими. У продовж зустрічі із здобувачами експертна група переконалась, що здобувачі
ознайомлені із цим документом та знають де можна його переглянути.

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.

Проєкт ОПП висвітлений на сайті університету в розділі публічна інформація (http://bit.do/fR7L9). Оскільки на
офіційному веб-сайті університету не передбачено висвітлення дат оприлюднення нормативних документів
експертна група не може із в певненістю сказати, що терміни були витримані. Пропозиції та зауваження щодо
змістовної частини освітньо-професійної програми можна надсилати за адресою: Поліський національний
університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: znau_dilovod@i.ua.

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

На офіційному веб-сайті закладу у вкладці студенту, на сторінці Освітні програми (http://znau.edu.ua/m-
students/osvitni-prohramy) є оприлюднена освітня програма. В той же час на сторінці факультету є вся необхідна
інформація щодо ОПП (http://bit.do/fR7Mb), зокрема висвітлена сама ОПП, актуальний НП, силабуси обовьязкових
дисциплін, а також результати анкетування щодо задоволеності здобувачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

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

Слабкими сторонами згідно критерію 9 є: 1. Відсутня можливість перегляду дат завантаження відповідних
документів, що не дає можливості пересвідчитися в дотриманні часових вимог, а також актуальності висвітлених
документів. Експертна група рекомендує посилення інформування студентів про діючі нормативні документи
шляхом привернення уваги до сайту закладу та залучення органів студентського самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Незважаючи на складнощі поступового перенаправлення на оновлений сайт закладу, інформатизація і висвітлення
контенту відбувається на високому рівні, а також з урахуванням наявності всієї нормативної документації експертна
група вважає несуттєвими слабкі сторони визначені в рамках Критерію 9 Прозорість та публічність ЕГ вирішила
встановити рівень відповідності 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

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.

Сторінка 23



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

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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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

Павленко Володимир Миколайович

Члени експертної групи

Косуліна Наталія Геннадіївна

Глушко Олександр Володимирович
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