ВИСНОВОК
експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки
проведення акредитаційної експертизи підготовки магістрів за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» галузі знань
0901 – «Сільське господарство і лісництво» у Житомирському
національному агроекологічному університеті

Згідно Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності
з надання освітніх послуг» та наказу Міністерства освіти і науки України від
23.12.2016 р. № 418-А «Про проведення акредитаційної експертизи»
експертна комісія у складі:
голова комісії:
Балаєв
Анатолій завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони
Джалілович –
ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного
університету біоресурсів і природокористування
України, доктор сільськогосподарських наук,
професор;
експерт комісії:
декан
агрономічного
державного
Мицик
Олександр Дніпропетровського
економічного
університету,
Олександрович
сільськогосподарських наук, доцент;

факультету
аграрнокандидат

у період з 26 по 28 грудня 2016 р. розглянула подані матеріали та провела
оцінювання відповідності освітньої діяльності Житомирського національного
агроекологічного університету (ЖНАЕУ) державним ліцензійним вимогам
щодо до підготовки магістрів за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» у галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво».
Експертна комісія зустрічалась із ректором ЖНАЕУ, проректорами,
деканом факультету екології і права, завідувачем випускової кафедри
охорони довкілля та збалансованого природокористування, науковопедагогічними працівниками та співробітниками факультету екології і права.
Експертною комісією безпосередньо було проведене відвідування та оцінена
робота бібліотеки, їдальні, медичного пункту, службових, навчальних та
лабораторних приміщень, гуртожитків навчального закладу.
Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила
достовірність інформації, поданої органу ліцензування разом із заявою, а
також фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного забезпечення Житомирського національного агроекологічного
університету та його відповідність вимогам чинного законодавства.
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Експертиза проведена за такими напрямками:
1.
Підтвердження достовірності інформації, поданої ЖНАЕУ до
Департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і
науки України у зв’язку з акредитацією спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
2.
Підтвердження відповідності встановленим законодавством
вимогам кадрового складу і наукового рівня професорсько-викладацького
складу та забезпечення нормативних вимог щодо чисельності науковопедагогічних працівників.
3.
Підтвердження рівня науково-дослідної діяльності факультету
екології і права та випускової кафедри охорони довкілля та збалансованого
природокористування.
4.
Повнота навчального та методичного забезпечення освітньої
програми підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів», наявність навчальної документації, рівень забезпеченості
навчальною літературою та інформаційними джерелами, використання
інноваційних і технічних засобів навчання.
5.
Підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і
науки України матеріально-технічного забезпечення спеціальності, що
акредитується.
Під час перевірки експертна комісія проаналізувала:
1.
Установчі
документи
Житомирського
національного
агроекологічного університету.
2.
Навчально-методичний комплекс підготовки фахівців за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво»).
3.
Навчальний план підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво»).
4.
Освітньо-професійну
програму
підготовки
фахівців
за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво»).
5.
Освітньо-кваліфікаційну характеристику підготовки фахівців за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво»).
6.
Комплект документів щодо матеріально-технічного забезпечення
підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
7.
Комплект документів щодо методичного та інформаційного
забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
8.
Концепцію освітньої діяльності Житомирського національного
агроекологічного університету за заявленою спеціальністю.
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За результатами проведеної перевірки наявних документів, навчальнометодичного і кадрового забезпечення, стану матеріальної бази та соціальної
інфраструктури
Житомирського
національного
агроекологічного
університету експертна комісія встановила:
1. Засновницькі документи Житомирського національного
агроекологічного університету
Експертна комісія перевірила представлені в акредитаційній справі
Житомирського національного агроекологічного університету засновницькі
документи та підтвердила їх наявність і відповідність оригіналам:
Встановлено, що всі копії засновницьких документів, наявні в
акредитаційній справі, відповідають оригіналам, законодавчим і
нормативним вимогам та умовам.
Висновки:
1. Засновницькі документи, що представлені у акредитаційній справі
Житомирського
національного
агроекологічного
університету
є
достовірними.
2. За переліком та змістом засновницькі документи дозволяють
отримати уявлення про організацію підготовки магістрів за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво»).
2. Загальна характеристика Житомирського національного
агроекологічного університету та спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів»
Житомирський національний агроекологічний університет (ЖНАЕУ) –
вищий навчальний заклад, заснований на державній формі власності і
підпорядкований Міністерству освіти і науки України, має свідоцтво про
державну реєстрацію серії А01 №151561 від 23.10.2008 р., довідку про
включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій
№04.3-08/891 від 24.11.2015 р., видану Головним управлінням статистики у
Житомирській області.
Як вищий навчальний заклад ЖНАЕУ був заснований 1 вересня 1922 р.
на базі Волинського агрономічного технікуму. У 1930 р. його було
реорганізовано в Житомирський сільськогосподарський інститут технічних
культур. Постановою Кабінету Міністрів від 29 серпня 1994 р. №592 на базі
Житомирського державного сільськогосподарського інституту було створено
Державну агроекологічну академію України (м. Житомир). З 2001 р.
навчальному закладу було надано статус Державного агроекологічного
університету (розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2001
р. № 400-Р), а у 2008 році він одержав статус національного (Указ
Президента України від 27 серпня 2008 р. за №769/2008 р.).
Університет є базовим з підготовки фахівців для Житомирської,
Рівненської та Волинської областей. Наразі це великий комплекс з
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розвинутою інфраструктурою, яка включає: 8 факультетів (агрономічний,
технологічний, ветеринарної медицини, інженерії та енергетики, екології і
права, лісового господарства, обліку та фінансів, економіки та менеджменту),
4 науково-інноваційні інститути (інститут економіки і агробізнесу; інститут
енергозберігаючих, екологічно безпечних технологій виробництва продукції
рослинництва; інститут тваринництва та ветеринарії; інститут екології та
лісу), інститут післядипломної освіти та дорадництва, дослідне поле,
ботанічний сад, навчально-науково-виробничу клініку ветеринарної
медицини, редакційно-видавничий відділ, 85 філій кафедр на виробництві та
у науково-дослідних установах.
Навчальний процес з підготовки фахівців за 21 ліцензованими
спеціальностями у Житомирському національному агроекологічному
університеті забезпечують кваліфіковані науково-педагогічні працівники 42
кафедри, з яких 18 кафедр є випусковими. Кафедри університету очолюють
27 професорів, докторів наук та 14 доцентів, кандидатів наук. Загальний
склад науково-педагогічних працівників університету становить 427
фізичних осіб, з яких 82,2 % мають наукові ступені та вчені звання, у тому
числі 47 особи – доктори наук, професори, 304 осіб – кандидати наук,
доценти. Працівників, що працюють за сумісництвом, налічується 32 особи.
Відомості про загальні показники розвитку Житомирського
національного агроекологічного університету наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Загальна характеристика Житомирського національного
агроекологічного університету
№
з/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показники діяльності
Сукупний
ліцензований
обсяг
прийому
студентів
- молодший спеціаліст
- бакалавр
- спеціаліст
- магістр
Кількість ліцензованих спеціальностей
Кількість спеціальностей, акредитованих за
 I рівнем
 II рівнем
 III рівнем
 IV рівнем
Кількість студентів, разом:
- денна
- заочна
Кількість навчальних груп
Кількість
спеціальностей,
за
якими
здійснюється підготовка фахівців, разом:
у т. ч. за освітньо - кваліфікаційними рівнями
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Кількісні параметри
денна форма
заочна форма
навчання
навчання
2540

2395

1175
670
695
21

1185
770
440
12

13
13
12
3750
3750
180

12
12
11
2717
2717
149

15

10
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

- бакалавра
- спеціаліста
- магістра
Кількість кафедр (циклових (предметних)
комісій), разом:
з них випускових:
Кількість інститутів
Кількість факультетів, разом:
Кількість підрозділів післядипломної освіти
Кількість вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, що знаходяться у структурі ВНЗ
Кількість науково – дослідних інститутів
Кількість науково – дослідних лабораторій
Кількість співробітників (всього)
 у т. ч. науково – педагогічних
 з них докторів наук, професорів
 кандидатів наук, доцентів
Частка штатних НПП:
 з науковим ступенем

15
 з ученим званням

16.

Загальні навчальні площі будівель (м2)
з них:
- власні
- орендовані

15
13
19

13
12
12
41
18
6
8
1
2
1
2
977
457
43
315

78,3
60,8
58144,0
58144,0
-

Діяльність
Житомирського
національного
агроекологічного
університету здійснюється на основі Концепції розвитку університету, яка
розроблена на підставі «Національної доктрини розвитку освіти України у
ХХІ столітті» та Закону України «Про вищу освіту».
У межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Японією,
Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією,
Францією, Данією, Нідерландами, Білоруссю та іншими країнами близького і
далекого зарубіжжя.
Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості
студентам вивчення інноваційних сільськогосподарських технологій та
організації сільськогосподарського виробництва у приватному секторі при
проходженні виробничої практики у фермерських господарствах
Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландів, Польщі, США.
В університеті видається науково-теоретичний збірник «Вісник
Житомирського національного агроекологічного університету», який є
фаховим
для
публікації
результатів
наукових
досліджень
з
сільськогосподарських, ветеринарних, біологічних, економічних і технічних
наук.
Підготовка магістрів за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»)
здійснюється на факультеті екології і права на базі випускової кафедри
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охорони довкілля та збалансованого природокористування, завідувачем якої
є доктор сільськогосподарських наук, професор Надточій Петро Петрович.
До підготовки фахівців для забезпечення викладання відповідних дисциплін
залучені також провідні викладачі інших кафедр університету.
Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво») становить 25 осіб.
Висновок:
Підготовка фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») у
Житомирському національному агроекологічному університеті відповідає
типу й статусу вищого навчального закладу.

3.
Формування
контингенту
студентів
Житомирського
національного агроекологічного університету
Система підготовки фахівців у Житомирському національному
агроекологічному університеті розроблена на основі глибокого вивчення
особливостей вищої аграрної освіти і включає в себе основні принципи та
досягнення вітчизняної традиційної системи освіти, передові інноваційні
підходи до надання освітніх послуг, що поширюються й на процес
формування контингенту студентів.
Профорієнтаційна робота в університеті здійснюється згідно загального
плану роботи університету, плану реалізації профорієнтаційних заходів та
програми організації профорієнтаційної роботи факультетів та кафедр.
Значна увага приділяється профорієнтаційній роботі серед сільської молоді.
Для системного налагодження співпраці з навчальними інституціями та
планового виконання профорієнтаційної роботи наказом ректора проведено
закріплення адміністративних районів Житомирської, Рівненської,
Волинської та Хмельницької областей і шкіл міста Житомира за
факультетами ЖНАЕУ.
За випусковою кафедрою охорони довкілля та збалансованого
природокористування
факультету
екології
і
права
закріплено
профорієнтаційну роботу у школах м. Житомир та школах Брусилівського,
Ємільчинського й Овруцького районів Житомирської області.
У профорієнтаційній роботі використовуються лекції та бесіди в
школах м. Житомир, м. Рівне, м. Хмельницький, районних центрах
відповідних областей, повідомлення у засобах масової інформації, екскурсії
до університету та Дні відкритих дверей, а також знайомство з університетом
та факультетами під час щорічних зустрічей випускників, які проводяться
щороку в червні місяці. Для агітаційної роботи використовують сайт
університету, де розміщуються оголошення про Дні відкритих дверей,
олімпіади, умови прийому до університету тощо.
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Керування профорієнтаційною та агітаційною роботою здійснюється
ректором університету й приймальною комісією. Під час прийому до
університету приймальна комісія працює з дотриманням вимог умов
прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказами
Міністерства освіти і науки України, Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від
29.06.1999 р. за №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській
місцевості» (зі змінами), інших нормативних документів, а також правил
прийому до університету, розроблених відповідно до змісту цих документів.
Усі документи, необхідні для інформування абітурієнтів під час
проведення вступної кампанії, розміщуються на офіційному сайті
університету, у пресі, а також безпосередньо в університеті під час прийому
документів та проведення вступних випробувань. Під час роботи приймальна
комісія дотримується вимог ведення ділової документації. Приймальною
комісією університету надсилаються листи абітурієнтам з відповідями на
запитання (у тому числі електронною поштою), регулярно проводяться
консультації по телефону.
При університеті створено консультаційний центр з надання допомоги
майбутнім абітурієнтам щодо вступу в університет, де всі бажаючі можуть
отримати інформацію про умови прийому до університету, навчання та
побуту студентів, практичної підготовки тощо.
На навчання зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») приймаються особи,
які мають повну загальну середню освіту та освітній ступінь бакалавра,
спеціаліста за спорідненими і неспорідненими спеціальностями. Підготовка
фахівців здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб,
відповідно до ліцензованого обсягу. Інформація про формування
контингенту студентів подана у таблиці 2.
Таблиця 2
Показники формування контингенту студентів
за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
у Житомирському національному агроекологічному університеті
№
п/п

Показник

2015-2016 н. р.

1

Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)

25

2

Прийнято на навчання, всього (осіб):
• денна форма,
у т. ч. за держзамовленням;
• заочна форма,
у т. ч. за держзамовленням;
• нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з
відзнакою;
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію;
• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені договори на

25
25
-
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-

підготовку
3

Подано заяв на одне місце за формами навчання:
• денна;
• інші форми навчання (вказати, за якою формою).

4

Конкурс абітурієнтів на місця державного фінансування:
• денна форма;
• інші форми навчання (вказати, за якою формою).
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, прийнятих на
скорочений термін навчання на:
• денну форму;
• інші форми (вказати, за якою формою)

5

1,1
1,1
-

Загалом за всіма напрямами підготовки і спеціальностями університет
оголошує прийом на навчання відповідно до встановлених Міністерством
освіти і науки України ліцензованих обсягів підготовки за кожним освітньокваліфікаційним рівнем та обсягів підготовки за держзамовленням. Терміни
прийому документів та зарахування на навчання визначаються приймальною
комісією відповідно до правил прийому та затверджуються наказом ректора
університету.
Загалом по університету середній за три роки показник кількості
поданих заяв на одне місце за денною формою навчання складає 3,4, за
заочною − 0,8. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення за
останні три роки зріс на денну форму навчання до 6,4. Відомості про
динаміку змін контингенту студентів по університету та за заявленою для
акредитації спеціальністю наведена в таблиці 3.

-

-

-

-
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806

978

736
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671

817
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-

-

-
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139

-

883

-

774

-

809

-

22

-

6

6

663

-

1
25

1

507

6

2015-2016 н. р.
курси
2 3 4 5

202

1

2013-2014 н. р.
курси
2 3 4 5

Роки
2014-2015 н. р.
курси
2 3 4 5

685

Назва
№
показника
п/
п
Курс
Всього
студентів
1. заявленої
спеціальн
ості
Всього
студентів
у ВНЗ на
2.
1.10
відповідн
ого року
Кількість
3. студентів,
яких

593

Таблиця 3
Динаміка зміни континенту студентів за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» у Житомирському національному
агроекологічному університеті

А. Д. Балаєв

відрахова
но за
заявленою
спеціальні
стю

Збереженню контингенту студентів в ЖНАЕУ приділяється достатня
увага. Студентів першого курсу куратори-наставники академічних груп
ознайомлюють з особливостями навчання, правилами внутрішнього
розпорядку університету, змістом освітніх програм підготовки фахівців.
Куратори слідкують за рівнем успішності кожного
студента, надають необхідні консультації та допомагають студентам
адаптуватись до навчання у вищому навчальному закладі.
Кураторами та деканатом факультету екології і права з метою рівня
підвищення морально-етичних якостей студентів регулярно організовуються
семінари і зустрічі з відомими фахівцями з виробництва і педагогами, де
студенти можуть ознайомитись із специфікою наукової роботи і виробничої
діяльності, отримати інформацію про необхідність відповідального підходу
до опанування фахових дисциплін, ознайомлять із засадами наукової
організації навчальної діяльності та специфікою вивчення навчальних
дисциплін за фаховим спрямуванням. Це дозволяє студентам легко
включитися у навчальний процес та на належному рівні продовжувати
навчання.
Профорієнтаційна та виховна робота, а також відповідні організаційнометодичні заходи в достатній мірі забезпечують формування якісного складу
студентів спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань
0901 «Сільське господарство і лісництво»).
В ЖНАЕУ здійснюється цілеспрямована робота по збереженню
контингенту студентів та поліпшенню його якісного складу, а саме:
– організація навчального процесу передбачає проведення поточного та
модульного контролю знань з усіх дисциплін з метою моніторингу рівня
засвоєння знань студентами;
– кураторами-наставниками академічних груп разом зі студентами
проводиться обговорення результатів успішності за підсумками здачі сесій та
вирішення питань про надання консультацій для кращого засвоєння окремих
дисциплін або проведення додаткових занять;
– обдаровану і зацікавлену у проведенні наукових досліджень молодь
залучають до науково-дослідних гуртків, що створені й працюють при
випускових кафедрах під керівництвом провідних учених університету, де
вони можуть використовувати і розвивати свої здібності та обмінюватися
результатами досліджень на рівні університету та за його межами;
– університет підтримує і заохочує кращих студентів за їх спортивні та
мистецькі досягнення грошовими преміями, нагородами, призами,
грамотами;
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– у випадку особливих обставин студентам денної форми навчання
надається можливість переведення на заочну форму навчання з елементами
дистанційних технологій навчання;
– кращим студентам пропонується продовжувати навчання в
магістратурі та аспірантурі університету, забезпечуючи таким чином його
майбутній кадровий потенціал;
– для студентів створюються необхідні соціально-побутові умови
проживання в гуртожитках.
Під час проведення акредитаційної експертизи комісією була
проведена вибіркова перевірка матеріалів приймальної комісії ЖНАЕУ за
2015 рік щодо організації прийому документів, формування особових справ
та роботи з ЄДЕБО для осіб, зарахованих на денну форму навчання за
спеціальністю спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь
знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
Висновки:
1. Експертна комісія відзначає, що в університеті склалася
цілеспрямована система заходів з формування контингенту студентів;
профорієнтаційна робота здійснюється у відповідності до чинних
нормативних вимог, а її форми й методи в цілому забезпечують якісний
відбір студентів для навчання за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
2. Експертна комісія робить висновок про можливість здійснення у
Житомирському національному агроекологічному університеті підготовки
студентів за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь
знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») у межах ліцензійного обсягу
- 25 осіб.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу підготовки за спеціальністю 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»)
4.1. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного
процесу.
Житомирський
національний
агроекологічний університет у своїй навчально-методичній роботі керується
чинними нормативними документами про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах. Управління і контроль за навчально-виховним
процесом при підготовці фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» на факультеті екології і права здійснюють декан факультету,
професор Данкевич Є. М. і завідувач випускової кафедри охорони довкілля
та збалансованого природокористування, професор Надточій П. П.
Навчальний процес при підготовці фахівців за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» здійснюється у відповідності до таких
нормативних документів:
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1) Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна
характеристика магістра зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»;
2) Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна
програма підготовки магістра зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»;
3) варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики
магістра зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» галузі знань
0901 «Сільське господарство і лісництво»;
4) варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки
магістра зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» галузі знань
0901 «Сільське господарство і лісництво»;
5) навчальний план підготовки магістра зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» галузі знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво», погоджений і затверджений у встановленому порядку;
6) вимоги до засобів об’єктивного контролю ступеня досягнення
кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки фахівців зі спеціальності
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» у галузі знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво», розглянуті Вченою радою ЖНАЕУ та затверджені
ректором університету.
Навчальний процес організовано згідно вимог Положення про
організацію освітнього процесу у Житомирському національному
агроекологічному університеті, затвердженого Вченою радою (протокол №
11 від 02.07.2015 р.), яке розроблене з урахуванням нормативних вимог
Міністерства освіти і науки України та Європейської кредитної трансфертної
системи (ECTS).
Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та
особистості. Усі дисципліни, передбачені навчальним планом підготовки
фахівців, забезпечені робочими програмами, які визначають їх
інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь, знань та навиків, перелік
рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів,
критерії оцінювання успішності навчання та засоби діагностики успішності
навчання. Робочі програми розглянуті та затверджені на засіданнях кафедр,
які забезпечують викладання відповідних дисциплін, погоджені з
випусковою кафедрою та методичною комісією зі спеціальності, схвалені
вченою радою факультету екології і права та затверджені деканом
факультету і першим проректором, проректором з начальної роботи ЖНАЕУ.
Для методичного забезпечення всіх дисциплін навчального плану
підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
розроблені навчально-методичні комплекси, які включають: типову та
робочу програму навчальної дисципліни; методичні матеріали щодо
проведення практичних занять та самостійної роботи студентів (доступні у
електронному форматі на сайті кафедри за адресою: www.odzp.jimdo.com);
тематику і методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової
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роботи; рекомендований перелік підручників та навчальних посібників,
інших довідкових й інформаційних матеріалів, пакети завдань комплексних
контрольних робіт; екзаменаційні білети, тестові завдання для проведення
модульних контрольних заходів.
Для кожної теми, винесеної на самостійне вивчення, розроблені
індивідуальні завдання, що супроводжуються необхідною довідковою
інформацією і літературою, тестові завдання і запитання для оцінки
ефективності самостійної роботи та критерії її оцінювання. Тестові завдання
з дисциплін «Нормативна і експертна оцінка земель», «Оцінка ґрунтів для
цільового
призначення»,
«Методологія
наукових
досліджень
у
ґрунтознавстві», «Моніторинг ґрунтів», «Екологія ґрунту» вирішуються
студентами в комп’ютерному режимі.
У навчальному процесі при підготовці фахівців за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» застосовуються як традиційні форми
навчання (лекції, практичні заняття), так і сучасні технології навчання з
використанням мультимедійної техніки. Наявність програмного забезпечення
і технічного обладнання дозволяє здійснювати підготовку за спеціальністю
на належному рівні. Зокрема, при вивченні дисциплін «ГІС у ґрунтознавстві»
та «Інженерно-екологічне планування територій» широко використовуються
можливості пакету прикладних програм Q-GIS.
Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» у другому семестрі передбачене написання
міждисциплінарної курсової роботи. Тематика курсових робіт затверджена на
засіданні випускової кафедри охорони довкілля та збалансованого
природокористування. Випусковою кафедрою підготовані методичні
вказівки до написання міждисциплінарної курсової роботи, доступні для
студентів як на паперових, так і на електронних носіях.
В Житомирському національному агроекологічному університеті для
контролю остаточних знань студентів розроблені і постійно оновлюються
комплекти комплексних контрольних робіт за усіма дисциплінами
навчального плану. Вони вміщують: анотацію; тестові завдання (питання);
критерії оцінювання; зовнішню рецензію. Для оцінювання якості виконання
завдань комплексних контрольних робіт розроблена система критеріїв
оцінювання знань і вмінь студентів, що входять до пакетів контрольних
робіт. Завдання для проведення підсумкових контрольних заходів та
оцінювання якості освіти з дисциплін навчального плану підготовки
магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» доступні
для студентів як на сайті університету, так і на сайті випускової кафедри.
Облік оцінювання знань і вмінь студентів проводиться в журналах
відвідування занять та успішності студентів та відомостях обліку успішності.
В організації навчального процесу застосовується поточний та
підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з
певних розділів (тем) робочої програми, а також до виконання контрольних
завдань. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів
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навчання студентів. Він включає семестровий контроль і державну атестацію
студента. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового
екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального
матеріалу, визначеного робочою програмою, і в терміни, встановлені
робочим навчальним планом.
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається сумою балів, набраних
студентом за змістовими модулями, самостійною роботою, індивідуальними
завданнями та іспитом або заліком і виставляється в заліково-екзаменаційну
відомість.
Формою державної атестації магістрів зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» є захист дипломної роботи. На державну
атестацію виносяться система компетенцій, що визначена в освітньокваліфікаційній характеристиці та відповідні блоки змістових модулів, що
складають нормативну і варіативну частину змісту освітньо-професійної
програми підготовки.
Дипломна робота магістра обсягом 5,5-6,5 авторських аркушів (100-120
сторінок тексту) є випускною кваліфікаційною роботою, що призначена для
об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові
задачі діяльності, які віднесені до організаційної, управлінської і
виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій, та
передбачає проведення аналізу і теоретичної розробки (моделювання та
дослідження процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем у відповідній
галузі знань. Вона є самостійною творчою роботою аналітичного,
розрахункового або експериментального характеру, яка виконується
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника
вищого закладу освіти ІV рівня акредитації зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів». Пояснювальна записка до дипломної
магістерської роботи, поданої до захисту, містить реферат з анотацією;
супроводжується відгуком наукового керівника; рецензією; підкріплюється
копіями опублікованих статей та тез доповідей на наукових конференціях.
Комісія перевірила фактичну наявність робочих програм з
нормативних та вибіркових дисциплін робочого навчального плану
спеціальності підготовки магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів». Перевіркою встановлено, що робочі програми навчальних
дисциплін розроблені викладачами ЖНАЕУ на основі галузевих стандартів
та варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки (вибіркові
дисципліни) і в цілому відповідають встановленим вимогам щодо їх
структури і змісту згідно «Положення про кредитно-модульну систему
організації навчального процесу в Житомирському національному
агроекологічному університеті», затвердженого рішенням Вченої ради
університету. У цілому комплекс навчально-методичного забезпечення
підготовки магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») відповідає вимогам
щодо підготовки фахівців.
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Висновки:
1. Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального
плану відповідає акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців зі
спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво»).
2. Наявне організаційне та навчально-методичне забезпечення
підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») є достатнім для
здійснення освітньої діяльності за заявленою спеціальністю.
3. Система державної атестації випускників, підготованих за
спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901
«Сільське господарство і лісництво») у Житомирському національному
агроекологічному університеті відповідає акредитаційним вимогам.
4.2. Організація практичної підготовки студентів спеціальності.
Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною
навчального процесу у Житомирському національному агроекологічному
університеті. Практична підготовка фахівців зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» проводиться відповідно до Положення про
організацію та проведення практики студентів ЖНАЕУ, затвердженого
вченою радою ЖНАЕУ (протокол № 11 від 22.10.2010 р.).
Система практичної підготовки студентів забезпечує тісний
взаємозв’язок теоретичного і практичного навчання, послідовне накопичення
практичних навичок протягом усього періоду навчання, диференціацію
практики в залежності від рівня теоретичної підготовки.
Навчальним планом підготовки магістрів зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» передбачене проходження студентами виробничої
та переддипломної практик. На випусковій кафедрі розроблені програми
виробничої та переддипломної практик та методичні вказівки щодо їх
проходження, оформлення щоденника й звіту.
Базами проходження виробничої та переддипломної практик для
студентів спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» виступають
регіональні підрозділи ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, з якими
укладаються разові угоди. Студенти мають право після узгодження з
випусковою кафедрою й самостійно обирати місце проходження практик.
Програми практик передбачають виконання студентами завдань, що
безпосередньо співвідносяться з темами їх дипломних робіт.
Контроль за роботою студентів під час проходження практик
здійснюється керівниками практик від виробництва, дипломними керівниками
та випусковою кафедрою. Виконання програми практики контролюють декан
факультету екології і права, заступник декана з навчальної роботи та завідувач
випусковою кафедрою.
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Захист звітів з виробничої та переддипломної практик відбувається на
випусковій кафедрі на засіданні комісії у складі 3-х осіб. За результатами
захисту звітів про проходження практик проводяться підсумкові конференції.
Висновки:
1. Організація практичної підготовки студентів за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво») здійснюється згідно з вимогами чинних
нормативно-правових документів і дозволяє студенту закріпити на практиці
отримані теоретичні знання.
2. Практична підготовка студентів за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво») забезпечена відповідними програмами практик, а аналіз
методичного забезпечення, звітної документації, наявних баз практик свідчить
про досить високий рівень організації і керівництва практичною підготовкою
студентів, що відповідає акредитаційним вимогам підготовки фахівців.
4.3. Наукова робота та міжнародна діяльність. Одним із провідних
завдань організації наукової та інноваційної діяльності в умовах інтеграції
України до єдиного європейського науково-освітнього простору є
збалансованість фундаментальних і прикладних досліджень, наукових і
науково-технічних розробок, впровадження технологій та наукових розробок у
виробництво. Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу
факультету екології і права ЖНАЕУ є однією з найбільш важливих видів
діяльності та органічно поєднується з навчально-виховним процесом,
підготовкою фахівців і науковців та спрямована на розвиток
фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень із пріоритетних
напрямків науково-інноваційної діяльності.
У відповідності до положень концепції стратегічного розвитку у
Житомирському національному агроекологічному університеті створено
сучасну систему інфраструктури підтримки наукової та інноваційної
діяльності, а саме:
- чотири науково-інноваційні інститути - інноваційні центри розвитку
аграрного сектору Поліського регіону;
- структурний підрозділ – Поліський центр органічного виробництва,
який займається питаннями стимулювання розвитку органічного виробництва
в Поліському регіоні, сприяння на цій основі реалізації завдань щодо
забезпечення сталого розвитку сільських територій, відтворення родючості
ґрунтів та збереження навколишнього середовища, забезпечення споживчого
ринку здоровою й якісною продукцією та зміцнення експортного потенціалу
регіону, поліпшення його іміджу як виробника та експортера органічної
продукції;
- Поліський навчально-практичний центр розвитку сільських територій,
метою діяльності якого є забезпечення ефективної реалізації на території
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Поліського регіону України завдань, визначених проектом соціальноекономічного розвитку сільських територій «Рідне село»;
- Поліський центр еколого-енергетичних технологій, діяльність якого
спрямована на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,
проведення досліджень потенціалу території Полісся щодо розміщення
об'єктів відновлюваної енергетики, обґрунтування екологічно безпечних
технологій вирощування сільськогосподарських енергетичних культур та
розміщення виробництва з їх перероблення, зокрема в зоні радіоактивного
забруднення.
Наявність експериментальної бази дає змогу викладачам, аспірантам та
здобувачам факультету екології і права виконувати наукові дослідження
згідно з напрямами і темами наукових робіт кафедр, залучати до виконання
наукової роботи студентів та регулярно здійснювати підвищення кваліфікації
шляхом проходження стажування.
Основними напрямами науково-дослідної роботи випускової кафедри
охорони довкілля та збалансованого природокористування є: удосконалення
методики експертної та нормативної грошової оцінки земель різних категорій
та цільового призначення; екологія ґрунтових екосистем; діагностика й
класифікація природних і антропогенно змінених ґрунтів; оптимізація
основних параметрів ґрунтово-земельних ресурсів; агроекологічний
моніторинг ґрунтового покриву та вдосконалення управління продуктивністю
агроценозів; міграція й акумуляція важких металів у ґрунтовому покриві
природних, агро- та урболандшафтів; радіоекологія та радіологічний
моніторинг ґрунтів.
Аспірантами кафедри охорони довкілля та збалансованого
природокористування здійснюється планова дослідницька робота за
напрямами дисертаційних робіт. Вона має успішне завершення, про що
свідчать захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня. Викладачі
кафедри є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних наукових
конференцій.
На
кафедрі
створено
наукову
школу
доктора
сільськогосподарських наук, професора П. П. Надточія, під керівництвом
якого за останні 5 років захищені 2 дисертації кандидата
сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.
Професор Надточій П. П. і доцент Білявський Ю. А. є керівниками
наукової тематики «Кислотно-основна буферність дерново-підзолистого
ґрунту - критерій його агроекологічного стану» (завдання 01.00.03.09 Ф
«Встановити закономірності зміни акумулятивно-диспантивних функцій
кислих та гігроморфних ґрунтів як чинника їх ландшафтної адаптації» ПНД 01
«Родючість, охорона і використання ґрунтів на 2011-2015 рр.»), яка
виконується спільно з фахівцями ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім.
О. Н. Соколовського».
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Доцент Білявський Ю. А. є керівником наукової тематики «Моніторинг
агроекологічного стану ґрунтово-земельних ресурсів природних і
агроландшафтів Житомирського Полісся та управління їх родючістю» (держ.
реєстр № 0114U001670).
Звіти про виконані наукові дослідження щорічно подаються службі
наукових досліджень та інноваційного розвитку ЖНАЕУ, а їх результати
регулярно публікуються у провідних наукових фахових виданнях, зокрема у
тих, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.
За період 2010-2015 рр. колективом випускової кафедри охорони
довкілля та збалансованого природокористування опубліковано 431 статтю, 2
навчальних посібники та 3 монографії, зокрема:
1. Надточій П. П. Екологія ґрунту: монографія / П. П. Надточій, Т. М.
Мислива, Ф. В. Вольвач. – Житомир: Вид-во «ПП Рута», 2010. – 473 с.
2. Атлас агроекологічного стану ґрунтового покриву Житомирської
області / В. А. Трембіцький, Т. М. Мислива, О. М. Мартенюк, Ю. А.
Білявський. – Житомир : ПТЦ «Облдержродючість», 2011. – 56 с.
3. Современные проблемы радиологии в сельскохозяйственном
производстве : монография / Б. С. Пристер, П. П. Надточий, В. В. Морозов, Е.
П. Сафонова. - Москва-Рязань, 2010. – 358 с.
4. Екологічне інспектування : навч. посібн. / Надточій П. П., Мислива Т.
М., Валерко Р. А., Білявський Ю. А.: під ред. П. П. Надточія, Т. М. Мисливої. –
Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 352 с.
5. Надточій П. П. Екологічна безпека: навчальний посібник / П. П.
Надточій, Т. М. Мислива. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011. – 304 с.
Належна увага приділяється забезпеченню розвитку студентської
наукової та інноваційної діяльності. На факультеті екології і права
реалізується можливість проводити науково-дослідну роботу, під час якої
студенти оволодівають сучасними методами досліджень, що сприяє їх
високопрофесійному становленню як майбутніх фахівців. Зокрема, у науководослідній роботі у 2015-2016 навчальному році взяли участь 12 студентів, що
навчаються за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів».
Випускова
кафедра
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування тісно співпрацює у науковій та навчальній сфері з
кафедрою кадастру та земельного права факультету землевпорядкування та
кафедрою ґрунтознавства агрономічного факультету ЗО «Білоруська державна
сільськогосподарська академія». Результатом співпраці стало видання
спільних наукових праць та участь 3-х студентів у XVII Міжнародній науковій
конференції студентів і магістрантів, яка проводилась у 2016 р.
Висновок:
Науково-дослідна робота випускової кафедри за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво») ведеться на високому рівні. Результати наукових
досліджень апробуються на міжнародних, всеукраїнських та регіональних
конференціях, у матеріалах дисертаційних досліджень, колективних
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монографіях, в рамках роботи наукових шкіл тощо. Рівень організації науководослідної роботи студентів відповідає акредитаційним вимогам.
4.4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. У
Житомирському національному агроекологічному університеті підготовку
фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь
знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») забезпечує випускова
кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування. Кафедру
очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Надточій Петро
Петрович, який у 1971 році закінчив Українську сільськогосподарську
академію за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство» та отримав
кваліфікацію «Вчений агроном». Тема дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03. –
агрогрунтознавство та агрофізика: «Агроэкологическое состояние почвенного
покрова Лесостепи Украины, совершенствование управления плодородием и
продуктивностью агроценозов».
Підготовку магістрів галузі знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво» за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
забезпечують 4 доктори наук (з яких 2 особи мають вчене звання професора і
2 особи – вчене звання доцента) та 9 кандидатів наук, доцентів таких кафедр:
охорони довкілля та збалансованого природокористування (випускова
кафедра), ґрунтознавства і землеробства, геодезії та землеустрою, екологічної
безпеки та економіки природокористування, іноземних мов, правознавства,
суспільних наук, загального лісівництва.
Якісний склад науково-педагогічних працівників із науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують навчальний процес зі
спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» становить 100 %, у
тому числі докторів наук – 33,0 %, кандидатів наук, доцентів – 67,0 %. Усі
вони є штатними працівниками ЖНАЕУ. Частка викладачів пенсійного віку
становить 16,7 %. Фахова освіта науково-педагогічних працівників
відповідає акредитаційним вимогам (табл. 4).
Таблиця 4
Характеристика педагогічного складу, що забезпечує підготовку
магістрів за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
№ з/п

1.

2.
3.

Показник
Загальна чисельність професорсько-викладацького
складу (осіб), з них:
докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Штатна укомплектованість (всього, %), з них:
докторів наук, професорів (%)
кандидатів наук, доцентів (%)
Кількість сумісників (всього), в тому числі:
докторів наук, професорів
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Роки
2015
12

2016
12

4
8
100
33
67
-

4
8
100
33
67
1
1
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4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

кандидатів наук, доцентів
Середній вік штатних викладачів з науковими
ступенями і вченими званнями, у тому числі:
докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Кількість викладачів пенсійного віку, у тому числі:
докторів наук, професорів
кандидатів наук, доцентів
Частка викладачів, у яких базова освіта не
відповідає базовій дисципліні, яка викладається
(%)
Середньорічне педагогічне навантаження
викладачів (год)
Випускову кафедру очолює фахівець відповідної
спеціальності:
доктор наук, професор
кандидат наук, доцент
Загальна кількість докторантів за спеціальністю
Загальна кількість аспірантів за спеціальністю
Загальна частка викладачів, які пройшли
підвищення кваліфікації за останні 5 років, %

-

-

58
48

58
48

2
-

2
-

900

600

+
100

+
100

За даними ліцензійної справи, достовірність яких була підтверджена
під час проведення акредитаційної експертизи, випускова кафедра охорони
довкілля та збалансованого природокористування на 100 % укомплектована
науково-педагогічними працівниками, які мають наукові ступені та вчені
звання, що на 5 % перевищує нормативні вимоги. Всі вони є штатними
науково-педагогічними працівниками ЖНАЕУ. Всього на випусковій кафедрі
працюють 8 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук,
професорів – 1 особа (12,5 %), кандидатів наук, доцентів – 7 осіб (87,5 %).
Викладачів пенсійного віку – одна особа (12,5 %). Інформація про кафедри,
які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» наведена в таблиці 5.
Таблиця 5
Склад кафедр і характеристика професорсько-викладацького складу,
що забезпечує навчальний процес за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (осіб/%)
З них працюють
на постійній основі
сумісники
Професор
у тому числі
у тому числі
ськобез
викладацький
доктори
канд.
доктори
разом
наукових
канд. наук,
склад
наук,
наук,
разом
наук,
ступенів
доценти
професори доценти
професори
і звань
Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування (випускова)
8/100
8/100
1/12,5
7/87,5
Кафедра іноземних мов
16/100
16/100
3/18,8
13/81,2
Кафедра суспільних наук
17/100
13/77
3/18
9/53
1/6
4/23
-
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10/100
8/100
8/100
22/100
10/100

Кафедра правознавства
10/100
10/100
Кафедра загального лісівництва
7/87,5
1/12,5
6/75,0
1/12,5
Кафедра ґрунтознавства і землеробства
8/100
1/12,5
7/87,5
Кафедра геодезії та землеустрою
9/40,9
9/40,9
13/59,1
3/13,6
Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування
10/100
1/100
9/90
-

9/40,9
-

Науково-педагогічні працівники з інших кафедр, які залучені до
процесу підготовки магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів», є фахівцями з відповідних науково-педагогічних спеціальностей,
що визначається дипломом про освіту, науковим ступенем, вченим званням
або підвищенням кваліфікації з відповідних дисциплін у провідних вищих
навчальних закладах; мають наукові праці з дисциплін, що викладають.
Виховна робота на факультеті екології і права ЖНАЕУ здійснюється
кураторами академічних груп, призначеними наказом ректора університету
згідно положення «Про куратора групи у вищому навчальному закладі».
Робота куратора планується на навчальний рік. Плани виховної роботи
затверджуються деканом факультету. Щотижня проводяться засідання
кураторів академічних груп, на яких куратори звітують про виконану роботу,
обмінюються досвідом щодо форм та методів виховної роботи, вносять
пропозиції щодо поліпшення її якості.
Виховна робота випускової кафедри охорони довкілля та збалансованого
природокористування передбачає діяльність викладачів, що здійснюється як
безпосередньо під час організації та проведення навчального процесу, так і
поза його межами. Практикуються виступи студентів на виховних годинах з
доповідями на певну тематику, що сприяє розширенню світогляду та набуттю
навичок відбору, систематизації й аналізу матеріалу. Куратори академічних
груп організовують відвідування культурних заходів, пам’яток історії та
культури, музеїв тощо.
На рівні факультету діють студентська рада, профспілковий
студентський актив, старостат. Представники студентського самоврядування
факультету екології і права входять до складу Вченої ради університету,
вченої ради факультету та профспілкового комітету університету. Регулярно
проводяться засідання студентського комітету факультету, де вирішуються
питання, пов’язані з навчальною та виховною роботою, організацією побуту та
дозвілля студентів, участі у художніх, мистецьких, спортивних та інших
заходах.
Висновок:
якісний склад випускової кафедри, що забезпечує організацію
навчального процесу з підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
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лісництво»), свідчить про спроможність Житомирського національного
агроекологічного університету та випускової кафедри охорони довкілля та
збалансованого природокористування здійснювати підготовку фахівців за
відповідними акредитаційними вимогами.

4.5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
Житомирський національний агроекологічний університет має потужну
матеріально-технічну базу. Загальна площа споруд і будівель, що належать
університету і використовуються для проведення навчально-лабораторних
занять, адміністративних, господарських та інших цілей, становить 58144 м2.
З них – 14 навчальних корпусів та приміщень, задіяних у навчальному
процесі загальною площею 38353 м2 та 4 гуртожитки загальною площею
19791 м2. Створено спортивний комплекс (у т. ч. два спортивних зали
площею 522 м2 і 426 м2, зал силових тренажерів, настільного тенісу,
боротьби, боксу, шейпінгу, відкритий спортивний майданчик зі штучним
покриттям для гри у мініфутбол), 3 їдальні, 7 буфетів, 2 кафе. Для медичного
обслуговування студентів та науково-педагогічних працівників функціонує
лікарський оздоровчий пункт.
Для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» використовується матеріальна база всього
університету, яка нараховує 195 навчальних аудиторій для проведення
занять. Всі приміщення для занять студентів, якими володіє університет,
придатні для організації і проведення якісного навчального процесу. У
залежності від кількості посадочних місць площа лекційних аудиторій
становить 120-200 м2, а аудиторій для лабораторних і практичних занять –
50-60 м2.
У структуру університету входить дослідне поле, лабораторія
тваринництва (навчальна ферма) та ботанічний сад. У навчальному процесі
використовуються 88 філій кафедр на виробництві та у науково-дослідних і
науково-виробничих установах.
Для забезпечення навчального процесу університет має необхідну
матеріально-технічну базу щодо приміщень для занять студентів та науковопедагогічного персоналу. Адміністративна частина використовує службові
кабінети ректора, проректорів, деканів, завідувачів кафедр, професорів,
кабінети викладачів та навчально-допоміжного персоналу, відділу кадрів,
бухгалтерії,
відділів
навчально-методичного,
інформаційного
та
міжнародних зав’язків, видавничого, технічного забезпечення навчання,
аспірантури та докторантури, служби наукових досліджень соціальноекономічного розвитку.
Всі аудиторії підтримуються у належному санітарно-технічному стані,
проведено ремонти приміщень, у навчальних лабораторіях оновлено наочний
та ілюстративний матеріал, виготовлено навчальні стенди згідно робочих
програм для кожного робочого місця, здійснено сучасне комп’ютерне
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забезпечення. Використання комп’ютерної техніки дозволяє інтенсифікувати
навчальний процес і готує майбутніх фахівців до роботи в умовах
інформатизації робочого місця експерта з оцінки ґрунтів.
Інформація про навчальні площі, що використовуються у освітньому
процесі університету, наведена у таблиці 6.
Таблиця 6
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями Житомирського національного агроекологічного
університету
Найменування приміщення
Навчальні приміщення, усього
у тому числі:
приміщення для занять студентів,
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні
приміщення, кабінети, лабораторії тощо)
комп’ютерні лабораторії

Площа приміщень (кв. метрів)
у тому числі
зданих
усього
орендовласних
в
ваних
оренду
24469,2

24469,2

–

–

20430,2

20430,2

–

–

2118,0

2118,0

–

–

1921,0

1921,0

–

–

3.
4.
4.1
5.
6.
7.
8.
9.

спортивні зали
Приміщення для науково-педагогічних
(педагогічних) працівників
Службові приміщення
Бібліотека
у тому числі читальні зали
Гуртожитки (кімнати для проживання)
Їдальні, буфети
Профілакторії, бази відпочинку
Медичні пункти
Інші

10.

Всього

1.

2.

4121,0

4121,0

–

–

1451,0
1176,0
585,0
10642,0
1389,5
789,5
147,0
13958,8

1451,0
1176,0
585,0
10642,0
1389,5
789,5
147,0
13958,8

–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

58144,0

58144,0

–

–

В цілому університет має достатній аудиторний фонд для підготовки
магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів». Студенти
займаються у сучасних аудиторіях, які дозволяють під час навчальних занять
ефективно використовувати новітні технології навчання. Використання
комп’ютерної техніки дозволяє інтенсифікувати навчальний процес і готує
майбутніх фахівців до роботи в умовах інформатизації робочого місця
експерта з оцінки ґрунтів.
Основна підготовка магістрів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» здійснюється на факультеті екології і права. Факультет
розміщений у 4-му навчальному корпусі ЖНАЕУ, загальна площа якого
складає 9161 м2, що в розрахунку на одного студента екологічного
факультету складає 12,7 м2. Забезпеченість факультету власними
навчальними площами на час проведення акредитаційної експертизи
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становить 100 %.
Екологічний факультет має 16 навчальних аудиторій та 3 науководослідні лабораторії, серед яких:
- 3 лекційних аудиторії загальною площею 297м2;
- науково-дослідна лабораторія екологічної хімії – ауд. 714 площею 36
м2 на 15 посадкових місць;
- науково-дослідна лабораторія якості довкілля – ауд. 612, 612б площею
36 м2 на 15 посадкових місць;
- науково-дослідна лабораторія моделювання екологічних систем - ауд.
706, 706а площею 72 м2 на 12 посадкових місць;
- лабораторія еколого-правової інформації – ауд. 601 площею 72 м2 на
12 посадкових місць;
- радіологічна лабораторія – ауд. 226 та 225 площею по 60 м2 на 12
посадкових місць кожна;
- лабораторія моніторингу навколишнього середовища – ауд. 705
площею 60 м2 на 25 посадкових місць;
- лабораторія ботаніки – ауд. 611 і 613 площею по 62,4 м2 на 26
посадкових місць кожна;
- лабораторія зоології – ауд. 617 площею 62,4 м2 на 26 посадочних
місць;
- лабораторія загальної екології – ауд. 608 площею 47,8 м2 на 15
посадкових місця;
- лабораторія біології – ауд. 618 площею 60 м2 на 25 посадкових місць;
- лабораторія фітоценології – ауд. 613а площею 36 м2 на 15 посадкових
місць;
- навчальні лабораторії кафедри хімії (ауд. 713-а, 713-б, 717, 722, 710,
712) загальною площею 304 м2, які використовуватимуться для
проведення практичних занять.
- 2 комп’ютерні лабораторії загальною площею на 24 посадкових місця,
в яких забезпечуватиметься фундаментальна підготовка.
Крім того, у навчальному процесі будуть задіяні навчальні аудиторії та
лабораторії агрономічного факультету:
- лабораторія ґрунтознавства - ауд. 43 і 44 площею 43,5 і 42,8 м2
відповідно на 15 посадкових місць кожна;
- лабораторія геодезії та картографування (ауд. 3) площею 43,5 м2 на 15
посадкових місць;
- лабораторія геодезії та фотограмметрії (ауд. 1) площею 45,5 м2 на 18
посадкових місць;
- лабораторія агрохімії (ауд. 25) площею 38,7 м2 на 12 посадкових місць.
За
кафедрою
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування закріплені викладацькі аудиторії: 616, 615 та 612а, а
фактична забезпеченість одного працівника робочою площею на кафедрі
складає 4,1 м2, що відповідає державним будівельним нормам ДБН В.2.2. - 3 97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
Кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування,
яка є випусковою при підготовці магістрів зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів», використовує у навчальному процесі лабораторії
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та виробничі приміщення філій кафедри:
- лабораторію моніторингу ґрунтів Житомирської філії ДУ «Інститут
охорони ґрунтів України»;
- лабораторію якості продукції та хіміко-токсикологічних досліджень
Житомирської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»;
- лабораторію якості ґрунту відділу інструментально-лабораторного
контролю Державної екологічної інспекції в Житомирській області,
яка орендує приміщення у 5 корпусі університету;
- виробничі приміщення ПП «Геодезгруп».
Лабораторії, що задіяні у навчальному процесі при підготовці магістрів
зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів», та їх обладнання в
цілому відповідають вимогам щодо підготовки фахівців ґрунтознавчого
профілю.
Висновок:
Матеріально-технічна
база
Житомирського
національного
агроекологічного університету забезпечує необхідні умови для навчання
студентів зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь
знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») і роботи професорськовикладацького складу та обслуговуючого персоналу, що відповідає
акредитаційним вимогам.
4.6. Інформаційне забезпечення навчального процесу. Формування
бібліотечного фонду здійснюється відповідно до чинних нормативів та вимог
щодо підготовки фахівців за спеціальністю «8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») і
рекомендацій Міністерства освіти і науки України з питань забезпеченості
студентів навчальною літературою. Щорічно відбувається планове
поповнення бібліотечного фонду новою літературою з відповідного фахового
спрямування.
Загальне забезпечення студентів і викладачів ЖНАЕУ навчальною,
науковою та методичною літературою здійснює бібліотека університету,
загальна площа якої становить 1100 м2.
Навчальний процес підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів та форм навчання забезпечений необхідними інформаційними
ресурсами:
навчальною
літературою
(підручниками,
навчальними
посібниками,
електронною
бібліотекою),
фаховими
періодичними
виданнями, джерелами Інтернет тощо. Показник забезпеченості студентів
підручниками, навчальними посібниками, що знаходяться в бібліотеці
університету, орієнтовано на вимоги наказу МОН України № 26 від
19.01.2006 року.
Загальний книжковий фонд ЖНАЕУ на час проведення акредитаційної
експертизи налічує 489250 примірників, з яких: 233197 примірників –
навчальної літератури та 240648 примірників – наукової літератури, у т.ч.
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книг – 58 %, брошур – 23 %, періодичних видань – 19 %. Бібліотека ЖНАЕУ
обслуговує читачів у 7 читальному залах площею 425 м2 на 400 посадкових
місць. Кількість середньорічних відвідувань читальних залів становить
близько 229 тисяч відвідувань. Також уведений у дію комп'ютерний
читальний зал з доступом до мережі Internet.
За даними ліцензійної справи, які підтверджуються матеріалами
акредитаційної експертизи, протягом 2011-2015 рр. інформаційне
забезпечення підготовки фахівців у ЖНАЕУ складало 10-12 фахових
періодичних видань. Серед 130 передплачуваних періодичних видань
бібліотеки 23 – періодичні видання з ґрунтознавства та землекористування.
Для забезпечення потреб у підручниках, навчальних посібниках,
науково-методичній літературі, зокрема з питань ґрунтознавства,
землеробства та агрохімії державною мовою, відповідно до вимог державних
стандартів, в університеті створено видавничий відділ, який здійснює
книговидання державною мовою і внесений у Державний реєстр видавців. За
2010-2015 н. р. науково-педагогічними працівниками університету видано
131 підручник та 95 навчальний посібник, а також 46 монографій. Частина
цих видань використовується безпосередньо для підготовки фахівців зі
спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів». Дисципліни
навчального плану повністю забезпечуються навчальною літературою,
комплектами навчальних і програмних матеріалів. У фонді навчальної
літератури бібліотеки університету та на кафедрах є необхідна для занять та
самостійної роботи кількість підручників і навчальних посібників,
методичних вказівок, довідкових та інформаційних матеріалів, усі вони
видані державною мовою. Бібліотечний фонд ЖНАЕУ цілком достатній для
глибокого вивчення усіх дисциплін навчального плану підготовки магістрів
за заявленою спеціальністю.
Висновок: Наявне інформаційне забезпечення у Житомирському
національному агроекологічному університеті відповідає акредитаційним
вимогам щодо здійснення діяльності з надання освітніх послуг при
підготовці фахівців зі спеціальності «8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво»).
5. Якість підготовки і використання випускників
Зміст та структура підготовки випускників за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво») відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки
відповідної спеціальності, зокрема її варіативній частині, і проводиться за
навчальним планом, затвердженим на засіданні вченої ради Житомирського
національного агроекологічного університету. Відповідно до розпорядження
декана факультету екології і права від 4 жовтня 2016 р. були створені фахові
комісії для проведення самоаналізу для акредитації спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» з дисциплін «Нормативна і експертна оцінка
земель» і «Екологія ґрунту» (табл. 7).
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Таблиця 7
Результати проведення самоаналізу та контрольного вимірювання
залишкових знань студентів, що навчаються за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
Показники успішності
акредитаційна
самоаналіз
експертиза
100

100

100

100

Показники якості
акредитаційна
самоаналіз
експертиза
З циклу професійної підготовки
0
65,23
56,8
Всього за освітнім рівнем «Магістр»
0
65,23
56,8
Розбіжність
(+/-)

Розбіжність
(+/-)

-8,43
-8,43

Контролем при самоаналізі було охоплено 23 особи із 24 студентів за
списком, що навчаються за спеціальністю, яка акредитується. Одна особа не
проходила тестування з поважних причин (за станом здоров'я). Експертною
комісією було проведено контрольне вимірювання залишкових знань, яким
було охоплено 22 особи із 22 студентів за списком, що навчаються за
спеціальністю, яка акредитується. Відхилення результатів контрольного
вимірювання від результатів сесійного контролю та самоаналізу знаходяться
у межах допустимих значень і не перевищують 8,43 %.
Проведення контрольного вимірювання залишкових знань під час
самоаналізу та акредитаційної експертизи відбувалося за графіком (табл. 8), а
його результати занесені до зведеної таблиці 9.
Таблиця 8
Графік проведення комплексних контрольних робіт зі студентами
спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
Найменування
дисциплін

Вид
Дата
контролю
самоаналіз
5.10.2016
Нормативна і експертна
оцінка земель
акр. експ. 26.12.2016
самоаналіз 6.10.2016
Екологія ґрунту
акр. експ. 27.12.2016

Час

Аудиторія

Викладач

950
1200
1200
1200

612
32
612
32

Надточій П.П.
Мицик О. О.
Надточій П.П.
Балаєв А. Д.

Експертною комісією було здійснено вибіркову перевірку
міждисциплінарних курсових робіт магістрів та звітів про проходження ними
виробничої й переддипломної практики.
Робочим навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності
8.09010103
«Експертна
оцінка
ґрунтів» передбачене
написання
міждисциплінарної курсової роботи з таких професійно-орієнтованих
нормативних дисциплін, як «Ґрунти, їх класифікація і номенклатура»,
«Нормативна і експертна оцінка земель», «Моніторинг ґрунтів». Перевірка
експертною комісією якості підготовки курсових робіт підтвердили їх
актуальність, наукове й практичне значення, достатній рівень рецензування
та об'єктивність оцінювання. Рівень якості їх виконання знаходиться в межах
встановлених вимог стосовно абсолютної та якісної успішності. За
результатами роботи комісії розбіжність експертних оцінок з оцінками
університету знаходиться у допустимих межах. Комісія відзначає в цілому
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високий рівень виконання курсових робіт, однак зазначає, що в окремих
рецензіях відсутні зауваження та вказівки на недоліки, що містяться в
курсових роботах.
Експертна комісія перевірила і підтверджує достатню якість підготовки
звітів та щоденників проходження виробничої й переддипломної практик у
розрізі повноти відображення основних положень програми практики,
наявності аналізу діяльності у галузі експертної оцінки ґрунтів, їх
моніторингу та охорони і раціонального використання земельних ресурсів, а
також пропозицій студентів щодо покращення процедури проходження
практик. Щоденники за формою і змістом відповідають встановленим
вимогам.
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Таблиця 9

-

100

акр. експ.

22

-

100

22

%

100

осіб

1

%

4,5

осіб

11

«3»
%

50,0

осіб

10

«2»
%

45,5

осіб

-

0

60,87
54,5

-6,37

Середній бал

самоаналіз

З циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки
24
23
96
2
8,7
12
52,2
9
39,1
-

осіб

«4»

Розбіжність (+/-)

%

«5»

Якість успішності, %

З них одержали оцінки

Розбіжність (+/-)

Виконували
ККР

Абсолютна
успішність, %

Нормативна і експертна
оцінка земель

Кількість студентів,
осіб

Назва дисциплін

Вид контролю

Зведені результати проведення комплексних контрольних робіт зі студентами під час самоаналізу та
акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»

3,70
3,59

З циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки
Екологія ґрунту

самоаналіз

24

23

96

3

13,1

13

56,5

7

30,4

-

-

100

акр. експ.

22

22

100

2

9,1

11

50,0

9

40,9

-

-

100
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0

69,6
59,1

-10,5

3,96
3,68

Одночасно комісія відзначає окремі недоліки в оформленні звітів і
щоденників. Базами практики є підприємства, установи й організації різних
форм власності Житомирської та інших областей, які відповідають профілю
спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» Перевірені звіти й
щоденники проходження виробничої й переддипломної практик в цілому
відповідають акредитаційним вимогам.
Випускова
кафедра
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування факультету екології і права, яка здійснює підготовку
фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів», проводить
значну роботу в напрямку інтеграції навчального процесу з виробництвом і
наукою, що стимулює навчально-виховний процес і підвищує рівень
наукових досліджень викладачів і студентів, якість практичної підготовки
фахівців з заявленої до акредитації спеціальності.
Висновки:
1. Експертна комісія відзначає, що розбіжності між показниками
успішності за результатами самоаналізу і результатами акредитаційної
експертизи знаходяться у межах норми.
2. Аналіз якості підготовки фахівців зі спеціальності 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво») у Житомирському національному агроекологічному університеті
свідчить про її відповідність акредитаційним вимогам.
6. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів і заходів по
їх усуненню
З 13 по 15 липня 2015 року у Житомирському національному
агроекологічному університеті було проведено попередню ліцензійну
експертизу щодо можливості підготовки магістрів за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво»). За результатами перевірки експертною комісією
були відмічені окремі зауваження та рекомендації щодо подальшого
вдосконалення освітньої діяльності, які не впливають на загальні позитивні
висновки, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
Зауваження 1. Оновити колекцію ґрунтових монолітів музею ґрунтів
та мінералів, навести сучасну класифікацію ґрунтів України (класифікація
ФАО/WRB) та розширити колекцію мінералів.
Заходи по усуненню зауваження: співробітниками кафедри
ґрунтознавства та землеробства і кафедри охорони довкілля та
збалансованого природокористування разом зі студентами агрономічного
факультету та факультету екології і права оновлено колекцію ґрунтових
монолітів в кількості 6 екземплярів, а також виготовлене навчально-наочне
приладдя (кольорові постери формату А1) з сучасною класифікацією і
номенклатурним списком ґрунтів України.
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Зауваження 2. Доукомплектувати науково-дослідні лабораторії та
оснастити їх сучасним лабораторним обладнанням.
Заходи по усуненню зауваження: протягом 2015-2016 навчального
року в лабораторію агрохімії, використовувану у навчальному процесі при
підготовці фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
придбано новий аналізатор рослинних зразків «Агровектор», який дозволяє
визначати вміст елементів живлення. На випускову кафедру охорони
довкілля та збалансованого природокористування в науково-дослідну
лабораторію якості довкілля придбаний іономір рХ-1М, який дозволяє
визначати електропровідність ґрунту, рН водне і сольове, а також кислотноосновну буферність ґрунту.
Зауваження 3. Активізувати участь викладачів випускової кафедри
охорони довкілля та збалансованого природокористування у стажуванні
шляхом навчання за кордоном та підвищення кваліфікації на базі вищих
навчальних закладів, де здійснюється підготовка фахівців за заявленою
спеціальністю.
Заходи по усуненню зауваження: Протягом 2015-2016 років доценти
випускової
кафедри
охорони
довкілля
та
збалансованого
природокористування Мислива Т.М. та Білявський Ю.А. пройшли навчання
на базі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, та отримали свідоцтва про проходження навчання.
Зауваження 4. Активізувати роботу щодо розроблення власних
дидактичних і методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу
при підготовці фахівців за заявленою спеціальністю.
Заходи по усуненню зауваження: протягом навчального 2015-2016
року викладачами випускової кафедри було розроблено навчально-методичні
комплекси із дисциплін, що передбачені навчальним планом, доступні для
студентів на електронних носіях, та видано такі методичні вказівки:
 до проведення практичних занять із дисципліни «Бонітування ґрунтів і
земельний кадастр» (дві частини), обсягом 6 друк. арк.;
 до виконання практичних робіт з дисципліни «Методологія оцінки
якості ґрунтів», обсягом 11,6 друк. арк.;
 до виконання практичних занять з дисципліни «Моніторинг ґрунтів»,
обсягом 4 дрк. арк;
 до виконання практичних робіт з дисципліни «Нормативна і експертна
оцінка земель» (частина 2), обсягом 6,6 друк. арк.
Зауваження 5. При формуванні тематики дипломних робіт надавати
перевагу конкретним об’єктам досліджень із прив’язкою їх до місцевості.
Заходи по усуненню зауваження: зауваження враховано, тематика
дипломних робіт носить конкретний характер, предметом досліджень
виступає переважно ґрунтовий покрив земельних угідь Житомирської, в
окремих випадках Київської областей.
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Зауваження 6. При формуванні тематики міждисциплінарної курсової
роботи приділити увагу темам робіт, пов’язаних із сучасними напрямками
ґрунтово-оціночних досліджень.
Заходи по усуненню зауваження: міждисциплінарна курсова робота
об'єднала в собі тематику окремих розділів трьох навчальних дисциплін:
«Ґрунти, їх класифікація і номенклатура», «Моніторинг ґрунтів» та
«Нормативна і експертна оцінка земель». Курсова робота, крім вступу і
висновків, включає розділи, що містять інформацію щодо опису ґрунтового
покриву конкретної території із застосуванням сучасних класифікаційних
підходів, його моніторингу, а також розрахункову частину, присвячену
практичній реалізації методики нормативної і експертної оцінки земельних
угідь.
Зауваження 7. Збільшити перелік фахових періодичних видань для
забезпечення підготовки фахівців за заявленою спеціальністю за рахунок
оформлення підписки на провідні фахові закордонні видання, насамперед,
журнали «Eurasian Soil Science», «Почвоведение», «Агрохимия».
Заходи по усуненню зауваження: бібліотечний фонд університету
постійно поповнюється періодичними виданнями, а студенти спеціальності
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» мають можливість замовляти через
електронну систему вказані періодичні видання як в університетській
бібліотеці, так і у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.
Зауваження 8. Активізувати роботу щодо внесення Вісника
Житомирського
національного
агроекологічного
університету
до
міжнародних наукометричних баз даних.
Заходи по усуненню зауваження: триває робота щодо реєстрації
Вісника Житомирського національного агроекологічного університету у
міжнародних наукометричних базах даних.
З 26 по 28 грудня 2016 року у Житомирському національному
агроекологічному університеті було проведено акредитаційну експертизу
щодо можливості підготовки магістрів за спеціальністю 8.09010103
«Експертна оцінка ґрунтів» (галузь знань 0901 «Сільське господарство і
лісництво»). За результатами перевірки експертною комісією були відмічені
окремі зауваження та рекомендації щодо подальшого вдосконалення
освітньої діяльності, які не впливають на загальні позитивні висновки, але
дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
Зауваження 1. На с. 86 акредитаційної справи відсутня інформація
щодо динаміки змін контингенту студентів. З’ясувати та відобразити в
експертних висновках.
Заходи по усуненню зауваження: підготовка фахівців зі спеціальності
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» проведена як разова з півторарічним
циклом навчання у 2015-2016 навчальному році. Відповідно до Постанови
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Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти» зазначена спеціальність виключена з переліку, тому
інформацію щодо динаміки зміни контингенту студентів не відображено.
Зауваження 2. На с. 93 акредитаційної справи у графіку навчального
процесу відображена навчальна практика, до якої не приведено пояснення.
З’ясувати та відобразити в експертних висновках.
Заходи по усуненню зауваження: виробнича практика проходила в
установах, організаціях та на підприємствах різних форм власності в
Житомирській області та м. Житомир (ПП «Геодезгруп», ТОВ «Георад»,
ТОВ «Земельний центр Житомир» тощо), а також на базі Державної
екологічної інспекції в Житомирській області.
Студенти самостійно провели заплановані лабораторні дослідження,
ознайомилися з роботою регіональних підрозділів Держгеокадастру в
Житомирській області, ДП «Житомирський інститут землеустрою» та інших
науково-виробничих установ. За результатами роботи студенти захистили
звіти з навчально-виробничої практики та отримали оцінки. Середній бал
успішності становить – 4,3. Копії відомостей додаються.
Зауваження 3. За акредитаційною справою, частка докторів наук, які
забезпечують лекційний курс за циклом професійної підготовки = 136/346 =
39 %, а в таблиці 10.1 п. 2.3 – 50 %. З’ясувати та відобразити в експертних
висновках.
Заходи по усуненню зауваження: відповідно до фактичного виконання
навчального навантаження при підготовці фахівців за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» доктори наук і професори провели
142 години навчального навантаження, що становить 45 %, із них читання
лекційних курсів за циклом дисциплін професійної та практичної підготовки
забезпечували:
- доктор сільськогосподарських наук, професор Надточій П. П.:
«Ґрунти, їх класифікація і номенклатура» (16 год.), «Методологія наукових
досліджень у ґрунтознавстві» (16 год), «Екологія ґрунту» (20 год),
«Радіоекологічний моніторинг» (10 год);
- доктор сільськогосподарських наук, професор Веремеєнко С. І.:
«Нормативна і експертна оцінка земель» (16 год.), Еколого-агрохімічна
паспортизація ґрунтів і земель» (16 годин), «Методологія оцінки якості
ґрунтів» (16 год.);
- доктор економічних наук, доцент Данкевич Є. М.: «Стандартизація і
сертифікація земель» (16 годин);
- доцент Білявський Ю.А. «Екологічний контроль земельних ресурсів»
(16 год).
Зауваження 4. На с. 248 акредитаційної справи у табл. 6.8 наведене
забезпечення застарілими підручниками. З’ясувати та перевірити оновленість
навчальної літератури.
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Заходи по усуненню зауваження: вказана література використовується
студентами в якості додаткових інформаційних джерел. На кафедрі охорони
довкілля та збалансованого природокористування викладачами для
підготовки лекційних і практичних занять були використані сучасні
електронні літературні та інформаційні джерела.
Зауваження 5. Відсутня інформація щодо міжнародних зав’язків з
навчальними закладами та освітніми організаціями (Постанова Кабінету
Міністрів України № 978 від 9.08.2001 р.). З’ясувати та відобразити в
експертних висновках.
Заходи по усуненню зауваження: випускова кафедра охорони довкілля
та збалансованого природокористування тісно співпрацює у науковій та
навчальній сфері з кафедрою кадастру та земельного права факультету
землевпорядкування та кафедрою ґрунтознавства агрономічного факультету
ЗО «Білоруська державна сільськогосподарська академія». Результатом
співпраці стало видання спільних наукових праць та участь 3-х студентів у
XVII Міжнародній науковій конференції студентів і магістрантів, яка
проводилась у 2016 р.
Зауважень і приписів зовнішніх контролюючих органів щодо освітньої
діяльності з підготовки магістрів спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» у Житомирському національному агроекологічному університеті не
було.
Зауваження 6. Відсутня інформація щодо якісних характеристик
підготовки фахівців (наказ МОН України № 689 від 13.06.2012 р.). З’ясувати
та відобразити в експертних висновках.
Заходи по усуненню зауваження:
Якісні характеристики підготовки фахівців

№ з/п

1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Значення
показника
(нормативу)
Назва показника (нормативу)
Фактично
за освітнім
ступенем
«магістр»
2
3
4
Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
Виконання
навчального
плану
за
показниками:
перелік
навчальних
100
100
дисциплін, години, форми контролю, %
Підвищення
кваліфікації
викладачів
100
100
постійного складу за останні 5 років, %
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
100
100
обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
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Відхилення
показників
графи 4 від
показників
графи 3
5

Відповідає
Відповідає
Відповідає
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2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
3.2.

роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою
підручників і навчальних посібників, %
Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки
Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
Рівень знань студентів із спеціальної
(фахової) підготовки
Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
Організація наукової роботи
Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
Учась студенів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях,
участь
у
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних
олімпіадах тощо)

90

100

+10

50

66,7

+16,7

90

96

+6

50

63,2

+13,2

+

+

Відповідає

+

+

Відповідає

7. Загальні висновки і пропозиції
У Житомирському національному агроекологічному університеті
створено всі необхідні умови для провадження освітньої діяльності з
підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»
(галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») згідно з вимогами
державних стандартів. Кількісні та якісні показники наявних умов
провадження освітньої діяльності зведені до нижчеподаних порівняльних
таблиць, які є невід’ємною складовою даних висновків.
Розглянувши подані Житомирським національним агроекологічним
університетом акредитаційні матеріали і провівши аналіз на місці експертна
комісія Міністерства освіти і науки України дійшла висновку:
– програма освітньої діяльності Житомирського національного
агроекологічного університету, умови та рівень її реалізації щодо підготовки
фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» (галузь
знань 0901 «Сільське господарство і лісництво») денної форми навчання,
стан науково-дослідної роботи, навчально-методичного, кадрового та
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідають
ліцензійним умовам та вимогам до акредитації спеціальності.
Експертна комісія вважає за доцільне надати керівництву ЖНАЕУ
рекомендації щодо подальшого вдосконалення освітньої діяльності, які не
впливають на загальні позитивні висновки за результатами проведеної
акредитаційної експертизи:
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1.
Ефективніше
використовувати
зв’язки
з
провідними
вітчизняними та іноземними університетами-партнерами, науководослідними установами з метою поліпшення рівня підготовки фахівців.
2.
Продовжити роботу з підготовки та видання власних навчальних
посібників за спеціальністю, що акредитується.
3.
Збільшити перелік фахових періодичних видань для забезпечення
підготовки фахівців за спеціальністю, що акредитується, насамперед, за
рахунок оформлення підписки на провідні фахові закордонні видання.
4.
Продовжувати роботу з оновлення і поповнення матеріального
фонду випускової кафедри охорони довкілля та збалансованого
природокористування
сучасним
комп’ютерним
та
лабораторним
обладнанням, модернізувати пакет ліцензованих прикладних комп'ютерних
програм для більш якісної підготовки студентів, проведення наукових
досліджень та впровадження наукових розробок.
5.
Збільшити кількість наявних публікацій випускових кафедр у
вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, які включені
до наукометричної бази Scopus, та вийти на рівень відображення результатів
досліджень у наукометричній базі Web of Science.
6.
Збільшити участь викладачів випускових кафедр у виконанні
НДР за рахунок коштів Державного бюджету та грантового фінансування.
7.
Посилити профорієнтаційну роботу серед молоді для залучення
додаткового контингенту студентів усіх форм навчання. Організація
освітнього процесу здійснюється у відповідності до Закону України «Про
вищу освіту» та інших нормативних документів Кабінету Міністрів України
та Міністерства освіти і науки України.
Для підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» університет має необхідні умови: достатню матеріальну базу
та сучасне матеріально-технічне забезпечення, висококваліфікований
науково-педагогічний склад працівників, необхідне методичне забезпечення
навчального процесу, сучасну наукову і навчальну літературу, високий
рівень організації навчального процесу, проводить активну науково-дослідну
діяльність.
На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів та перевірки
результатів діяльності на місці, експертна комісія вважає, що Житомирський
національний агроекологічний університет спроможний здійснювати освітню
діяльність щодо підготовки фахівців у галузі знань 0901 «Сільське
господарство і лісництво» за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка
ґрунтів» обсягом 25 осіб денної форми навчання.
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Порівняльні
таблиці
відповідності
показників
діяльності
Житомирського національного агроекологічного університету ліцензійним
умовам та акредитаційним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти при підготовці фахівців зі спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів» денної форми навчання акредитаційним вимогам додаються.
Дані таблиць перевірені й відповідають дійсності.
28.12.2016 р.
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення Житомирського
національного агроекологічного університету умовам надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності 8.09010103 «Експертна
оцінка ґрунтів»

№ з/п

1
1.1.

1.2.

2.1.

2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Значення
Відхилення
показника
показників
(нормативу)
Назва показника (нормативу)
Фактично графи 4 від
за освітнім
показників
ступенем
графи 3
«магістр»
2
3
4
5
1. Загальні вимоги
Концепція діяльності за заявленим
напрямом (спеціальністю), погоджена з
+
+
Відповідає
Житомирською обласною державною
адміністрацією
Заявлений ліцензований обсяг (денна
форма навчання / заочна форма
25/22/-3/навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціально95
100
+5
гуманітарного
циклу
дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
50
100
+50
роботи
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання
лекційних
годин
95
фундаментального циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових
навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
50
Не передбачено
роботи
навчальним планом
з них: докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати
двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної
40
роботи в даному навчальному закладі не
менше 10 років, а також є авторами
(співавторами) підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.
2.6.

2.6.1.
2.6.2.
3.1.

3.2.
3.3.

монографій, до одного доктора наук або
професора)
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
95
викладання лекційних годин фахових
дисциплін
навчального
плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
50
роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати
двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науковопедагогічної
роботи
в
даному
40
навчальному закладі не менше 10 років,
а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з
грифом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні
години дисциплін навчального плану
спеціальності та працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для
кожного циклу дисциплін навчального
плану)
Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
фундаментальної підготовки
Наявність кафедри зі спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює
+
фахівець
відповідної
науковопедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідним
для
100
виконання навчальних програм (у % від
потреби)
Забезпеченість студентів гуртожитком (у
70
% від потреби)
Кількість робочих комп'ютерних місць
12
на 100 студентів (крім спеціальностей,
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100

+5

100

+50

45
(4 доктора
наук, з них 2
професори,
на 25 осіб
ліцензованого обсягу)

+5

-

-

+

Відповідає

+

Відповідає

+
-

Відповідає
-

100

Відповідає

75

+5

12

Відповідає
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3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.4.1.
4.4.2

4.4.3

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

які належать до галузей знань 0102
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
Кількість робочих комп'ютерних місць
на 100 студентів (для спеціальностей, які
належать до галузей знань 0102
*
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
Наявність пунктів харчування
+
Наявність спортивного залу
+
Наявність стадіону або спортивного
+
майданчику
Наявність медичного пункту
+
4. Навчально-методичне забезпечення
Наявність
освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т. ч.
+
варіативної компоненти)
Наявність
освітньо-професійної
програми підготовки фахівця (у т. ч.
+
варіативної компоненти)
Наявність
навчального
плану,
+
затвердженого в установленому порядку
Наявність
навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної
100
дисципліни навчального плану (% від
потреби):
Навчальних і робочих навчальних
100
програм дисциплін
Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт (% від
100
потреби)
Методичних вказівок і тем контрольних,
курсових робіт (проектів) (% від
100
потреби)
Наявність пакетів контрольних завдань
для перевірки знань з дисциплін
соціально-гуманітарної,
100
фундаментальної та фахової підготовки
(% від потреби)
Забезпеченість програмами всіх видів
100
практик (% від потреби)
Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
+
державних екзаменів
Дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів (у т. ч. з використанням
100
інформаційних технологій) (% від
потреби)
Наявність критеріїв оцінювання знань і
+
вмінь студентів

Голова експертної комісії

*

*

+
+

Відповідає
Відповідає
Відповідає

+
+

Відповідає

+

Відповідає

+

Відповідає

+

Відповідає

100

Відповідає

100

Відповідає

100

Відповідає

100

Відповідає

100

Відповідає

100

Відповідає

+

Відповідає

100

Відповідає

+

Відповідає
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5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.2.
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

5. Інформаційне забезпечення
Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, що містяться у
100
100
власній бібліотеці (% від потреби)
Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загального
5
5
контингенту студентів (% від потреби)
Забезпеченість читальних залів фаховими
4
8
періодичними виданнями
Можливість
доступу
викладачів
і
студентів до Інтернет як джерела
інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
+
+
- наявність каналів доступу
+
+
6. Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
Виконання
навчального
плану
за
показниками:
перелік навчальних дисциплін, години,
форми контролю, %
100
100
Підвищення
кваліфікації
викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
100
100
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників,
що
обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою
підручників і навчальних посібників, %
100
100
Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше %
Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки
Успішно виконані контрольні завдання, %
90
Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
50
Рівень знань студентів із спеціальної
(фахової) підготовки
Успішно виконані контрольні завдання, %
90
100
Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
50
56,8
Організація наукової роботи
Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів
Участь студенів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях,
участь
у
наукових
конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)
+
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Відповідає
Відповідає
+4

Відповідає
Відповідає

Відповідає
Відповідає

Відповідає
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-

+10
+6,8

-

-

6.4.

Наявність
органів
самоврядування

Голова експертної комісії

студентського
-

+

А. Д. Балаєв

-

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення Житомирського
національного агроекологічного університету щодо надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за спеціальністю
8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів»

Значення
показника
Відхилення
(нормативу)
Найменування показника
Фактичне значення фактичного значення
за другим
(нормативу)
показника
показника від
(магістерськи
нормативного
м) рівнем
освіти
1. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1.1. Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1.1.
Забезпеченість
приміщеннями
для
проведення
навчальних
занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну
2,4
2,4
Відповідає
особу
для
фактичного
контингенту студентів та
заявленого
обсягу
з
урахуванням навчання за
змінами)
1.1.2.
Забезпеченість
мультимедійним
обладнанням
для
одночасного використання
30
30
Відповідає
в навчальних аудиторіях
(мінімальний
відсоток
кількості аудиторій)
1.1.3. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі
+
+
Відповідає
читального залу
2) пунктів харчування
+
+
Відповідає
3) актового чи концертного
+
+
Відповідає
залу
4) спортивного залу
+
+
Відповідає
5)
стадіону
та/або
+
+
Відповідає
спортивних майданчиків
6) медичного пункту
+
+
Відповідає
1.1.4.
Забезпеченість
здобувачів вищої освіти
70
70
Відповідає
гуртожитком (мінімальний
відсоток потреби)
1.2. Провадження освітньої діяльності
1.2.1.
Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
+
+
Відповідає
устаткуванням,необхідними
для виконання навчальних
планів

Голова експертної комісії

А. Д. Балаєв

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
2.1.Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1.1.
Наявність
навчального
плану
та
+
+
Відповідає
пояснювальної записки до
нього
2.2. Провадження освітньої діяльності
2.2.1. Наявність робочої
програми
з
кожної
+
+
Відповідає
навчальної
дисципліни
навчального плану
2.2.2. Наявність комплексу
навчально-методичного
забезпечення
з
кожної
+
+
Відповідає
навчальної
дисципліни
навчального плану
2.2.3. Наявність програми
практичної
підготовки,
+
+
Відповідає
робочих програм практик
2.2.4.
Забезпеченість
студентів
навчальними
матеріалами
з
кожної
+
+
Відповідає
навчальної
дисципліни
навчального плану
2.2.5. Наявність
методичних матеріалів для
+
+
Відповідає
проведення
атестації
здобувачів
3. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
3.1. Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1.1.
Забезпеченість
бібліотеки вітчизняними та
закордонними
фаховими
не менш як
періодичними виданнями
п’ять
десять найменувань
+5
відповідного
або
найменувань
Відповідає
спорідненого профілю, в
тому числі в електронному
вигляді
3.1.2. Наявність доступу до
баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного
+
+
Відповідає
або спорідненого профілю
(допускається
спільне
користування
базами
кількома закладами освіти)
3.2. Провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії
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3.2.1. Наявність офіційного
веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна
інформація
про
його
діяльність
(структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових
кадрів)
діяльність, навчальні та
наукові
структурні
підрозділи та їх склад,
перелік
навчальних
дисциплін,
правила
прийому,
контактна
інформація)
3.2.2.
Наявність
електронного
ресурсу
закладу
освіти,
який
містить
навчальнометодичні
матеріали
з
навчальних
дисциплін
навчального плану, в тому
числі
в
системі
дистанційного
навчання
(мінімальний
відсоток
навчальних дисциплін)
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+

+

Відповідає

60

60

Відповідає
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