
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Інститут овочівництва і баштанництва Національної
академії аграрних наук України

Освітня програма 38755 Агрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 201 Агрономія

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії
аграрних наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 38755

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Рудік Олександр Леонідович, Дацько Оксана Миколаївна, Каленська
Світлана Михайлівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

Не залучалися

Дати візиту до ЗВО 12.01.2022 р. – 14.01.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://ovoch.com/assets/files/catalog/akreditaciya/zvit-
samocinyuvannya-iob-naan.pdf

Програма візиту експертної групи https://ovoch.com/assets/files/catalog/akreditaciya/programa-vizitu.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Акредитація освітньої програми «Агрономія» третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) в
Інституті овочівництва і баштанництва НААН (далі ІОБ) проводилась у віддаленому (дистанційному) режимі,
відповідно до погодженої Програми візиту (https://is.gd/2h98Z8). Акредитаційна експертиза ОП в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН є другою, оскільки за результатами акредитаційної експертизи ОП
«Агрономія» в 2020/2021 році Національним агентством прийнято рішення про умовну (відкладену) акредитацію.
Експертна група детально ознайомилася з підсумками попередньої експертизи ОП та проаналізувала сучасний стан
її відповідності критеріям оцінювання, порівнюючи її з минулорічними, та встановила зміни, які відбулися
внаслідок врахування зауважень та наданих рекомендацій за первинною акредитацією. Експертна група
ознайомилася з рішенням, зауваженнями та рекомендаціями за первинною експертизою в інформаційній системі
Національного агентства. Експертною групою також проаналізовано Відомості про самооцінювання
(https://is.gd/7nPxqk), нормативні документи та необхідну інформацію щодо ОП, яка розміщена у відкритому
доступі на офіційному сайті ІОБ (https://ovoch.com/ua/) та зроблено запит на додаткову інформацію через систему
Національного агентства. Отримано додаткову інформацію та документи, що підтверджують позиції викладені у
Відомостях самооцінювання, реалізацію та усунення рекомендацій та зауважень попередньої акредитації, висновків,
зроблених ЕГ при зустрічі з фокус-групами. Поглиблена трансформація ОНП відбулася після попередньої
акредитаційної експертизи, результатом якої була ціла низка рекомендацій від ЕГ та ГЕР щодо підвищення якості
ОНП (додаток 1). ОП «Агрономія» в Інституті овочівництва і баштанництва НААН за результатами акредитаційної
експертизи 2021/2022 рр. відповідає якісним характеристикам за всіма критеріями на рівні В.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітньо-наукова програма «Агрономія» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії, функціям та стратегії
діяльності Інституту овочівництва та баштанництва НААН України. Цілі ОНП та програмні результати навчання
мають чітко виражений загальнодержавний, галузевий і регіональний контекст. ОНП є єдиною (унікальною) в
Україні з огляду на підготовку фахівців з поглибленими знаннями щодо комплексу питань з розширення спектру
овочевих, баштанних та інших культур, що гармонійно пов’язано з викликами людству. ОНП «Агрономія» в
Інституті запроваджена і розвивається впродовж 75 років з різними трансформаційними змінами. На вебсайті
оприлюднюється інформація про ОНП, освітньо-науковий процес, нормативно-правову базу, інформаційні й
методичні матеріали. За формування цілей та програмних результатів навчання за ОНП враховано досвід подібних
вітчизняних та іноземних ОП. В ІОБ сформовано високомотивований колектив вчених з корпоративною культурою
під час реалізації політики та процедури забезпечення якості освіти, що сприяє ефективній підготовці аспірантів. В
ІОБ безумовно існує «критична маса дослідників», сформована на належному рівні культура якості в академічній
спільноті, постійно видається фахове видання « », включене до категорії В. Також в ІОБ ведеться активна
міжнародна наукова діяльність. Освітній процес в ІОБ НААН побудований із дотриманням принципів інтеграції
навчання з наукою і практикою, збереження і розвитку досягнень кращих традицій наукової школи овочівництва,
єдності і послідовності освітнього процесу, відкритості для всіх зацікавлених сторін. Група забезпечення ОНП, НПП
програми має високу академічну кваліфікацію. Здобувачі через дослідницьку складову ОНП приймають активну
участь у розробці та впровадженні Державних наукових програм. Роботодавці відмічають надзвичайно високий
рівень професійної підготовки випускників програми та високий попит на ринку праці. За результатами зустрічей з
різними фокус-групами була отримана інформація щодо дотримання в ІОБ академічної доброчесності, дієвості
системи внутрішнього забезпечення якості освіти. За поточний рік в ІОБ проведена значна організаційна робота
щодо підвищення якості ОП та реалізації рекомендацій і зауважень після попередньої експертизи (зведена
інформації в Додатку 1): заключені угоди з ЗВО-партнерами, у співпраці з якими відбувається підготовка здобувачів
за загальнонауковими ОК, змінена структура та наповнення ОП, розширено перелік вибіркових дисциплін, введена
дисципліна «Педагогіка вищої школи», створено необхідну інфраструктуру для навчання потенційних здобувачів з
особливими потребами. Заключено угоду та використовується ліцензована програма по перевірці наукових робіт на
плагіат. Результати онлайн-анкетування всіх стейкхолдерів доступні на офіційному сайті ІОБ НААН, що дає
можливість абітурієнтам простежити сильні і слабкі сторони Інституту. Зауваження та пропозиції здобувачі,
роботодавці і випускники можуть залишити у відповідній гугл-формі анонімно.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертною групою зроблена низка рекомендацій, які сприятимуть підвищенню якості ОП. Необхідно
продовжувати вдосконалення освітньої програми щодо структури освітніх компонентів і формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема введення вибіркової дисципліни загального агрономічного спрямування. З метою
ефективного використання обладнання лабораторій (за принципом створення наукових центрів спільного
користування) доцільно оприлюднити перелік наукоємного обладнання та його сертифікацію, перелік надання
можливих послуг по проведенню аналітичних досліджень та напрямам дорадництва. Рекомендовано створити
психологічну службу, або ж інший зручний варіант психологічної підтримки. Посилити публікаційну активність,
зокрема в виданнях , які цитуються в базах Scopus та WoS. Потребує активізації академічна мобільність аспірантів та
міжнародна співпраця з науковими установами з подібними освітньо-науковими програмами. Потребує
удосконалення механізм залучення стейкхолдерів до освітньо-наукового процесу. Розмістити на сайті уніфіковану
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інформацію щодо ОП в англомовній версії. Рекомендовано розміщувати на вебсайті Інституту відомості щодо
працевлаштування випускників у статистичному і графічному вигляді, що дозволить отримати уявлення
абітурієнтам про перспективи цієї ОНП та залучити випускників з метою підвищення якості навчального процесу.

III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

ОП «Агрономія» в ІОБ має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії і стратегії Інституту овочівництва і
баштанництва НААН (далі ІОБ). У «Статуті Інституту овочівництва та баштанництва Національної академії
аграрних наук України» (нова редакція) (https://is.gd/TYsQM5) декларується, що одним з основних напрямом
наукової діяльності є провадження освітньої діяльності на третьому освітньо- науковому рівні вищої освіти. Місія і
стратегія розвитку ІОБ (https://is.gd/67bK7C) концептуально гармонізовані зі стратегією сталого розвитку України
на найближче десятиліття, яка сформована та доведена до виконання Національній академії аграрних наук Указом
Президента України за №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Місія ІОБ як
провідної галузевої наукової установи – наукове забезпечення галузі овочівництва і баштанництва, методичне
керівництво і координація спільних дій з формування єдиної науково-технічної політики для гарантування
продовольчої безпеки в країні. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації на третьому (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти за ОНП «Агрономія» є одним із пріоритетів напрямів розвитку Інституту, зокрема в аспекті
наукового забезпечення галузі овочівництва і баштанництва, методичному керівництві та координації спільних дій
із формування єдиної науково-технічної політики для гарантування продовольчої безпеки та забезпечення
збалансованості економічного, соціального та екологічного розвитку України. Відповідність цілей ОНП «Агрономія»
місії та стратегії Інституту овочівництва та баштанництва НААН підтверджено під час спілкування з гарантом,
керівником ІОБ, академічним та адміністративним персоналом. ОП «Агрономія» за якісними вимогами повністю
відповідає підкритерію 1.1.

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

Позиції всіх стейкхолдерів (щодо якості ОНП) враховуються шляхом щорічного її перегляду. Поглиблена
трансформація ОНП відбулася після попередньої акредитаційної експертизи, результатом якої була ціла низка
рекомендацій від ЕГ та ГЕР щодо підвищення якості ОНП (додаток 1). Інтереси та пропозиції здобувачів з питання
якості ОНП в ІОБ виявляють шляхом анкетування задля отримання інформації щодо: змісту ОНП; якості
викладання та навчання; умов та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; підтримки у вирішенні
проблемних питань аспірантів; можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії; дотримання принципів
академічної доброчесності; загального оцінювання ОНП. За результатами опитування переважна більшість
здобувачів позитивно оцінили якість ОНП, що дозволяє виявити їхні побажання під час формулювання цілей та
програмних результатів навчання. Цілі ОНП та ПРН визначаються з урахуванням інтересів академічної спільноти
ІОБ та ЗВО-партнерів, наукових установ НААН, з огляду на те, що ОНП – єдина в Україні академічна установа за
підготовки пошукачів напряму овочівництво та баштанництво. Академічна спільнота сфокусована на підготовці
докторів філософії і об’єднує свої зусилля шляхом випуску необхідної методичної літератури, спільних посібників та
підручників авторськими колективами – фахівцями з ІОБ та ЗВО-партнерів. НПП входять до складу проєктної групи
ОНП. Інтереси академічної спільноти у формуванні цілей та програмних результатів навчання враховані завдяки
співробітництву в рамках підписаних договорів з представниками інших ЗВО та наукових установ (Білоцерківський
НАУ, НУБІП, Вінницький ДАУ, Сумський НАУ та інші). Адміністрація ІОБ не лише мотивує академічну спільноту та
здобувачів до підвищення кваліфікації, участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях, різноманітних
конкурсах, грантах тощо, а й також спонукає до публікаційної активності, вивчення та підвищення рівня знання
іноземних мов. Роботодавцями докторів філософії переважно є система ІОБ або НААН, що обумовлює їх плідну
діяльність у формуванні та вдосконаленні ОНП. Під час зустрічі з роботодавцями та випускниками аспірантури ІОБ,
а також за проведення відкритої зустрічі, була підтверджена активна участь роботодавців та представників
виробництва у покращенні ОНП. Декан агрономічного факультету ДБУ Романов О. наголосив на тісній співпраці з
усіма зацікавленими сторонами щодо покращення ОНП та важливості підготовки фахівців за ОНП у
високомотивованому колективі вчених ІОБ.
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3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП та ПРН визначені з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності й галузі шляхом підготовки здобувачів
ОП, які здатні організовувати та проводити наукові дослідження; розробляти і обґрунтовувати цілі та завдання
досліджень, методи їх проведення, складати технічну документацію; розробляти нові методи досліджень,
принципово вирішувати складні питання наукової тематики; створювати високопродуктивні сорти овочевих і
баштанних культур; розробляти високоефективні технології вирощування та системи виробництва кондиційного
насіння, зокрема і для системи органічного виробництва. Сорти селекції ІОБ мають широке розповсюдження в
різних регіонах України, і дослідження щодо їх адаптивної здатності мають важливе як галузеве в цілому, так і
регіональне значення. Окрім того, дослідження також мають чітко виражене міжнародне значення, що
проявляється через обмін колекціями овочевих культур, рекомендаціями щодо технологій вирощування.
Випускники ОП мають високу конкурентну спроможність під час працевлаштування. Всі аспіранти очної денної
форми навчання працевлаштовані в ІОБ за сумісництвом і їм гарантовано повне працевлаштування в системі ІОБ
або в системі НААН України після закінчення ОП. Про галузеве та регіональне значення ОП наголошували
учасники фокус-групи «роботодавці та випускники» – Романов О., Рудий С., Семенченко О., Попов В., Пузик Л., які
високо оцінили підготовку аспірантів в ІОБ. Під час відкритої зустрічі, в якій прийняли активну участь як
випускники різних років ІОБ, так і представники ЗВО-партнерів (Вінницький ДАУ, Уманський, Львівський НАУ,
Національний біотехнологічний університет), НААН України, професійних асоціацій, а також інші учасники
зустрічі, було наголошено на провідній ролі ІОБ і ОП в підготовці фахівців з овочівництва для всієї України. Під час
формування цілей та програмних результатів навчання за ОНП «Агрономія» проєктна група врахувала досвід
вітчизняних ОНП в галузі 20 Аграрні науки та продовольство (Національний університет біоресурсів та
природокористування України, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, ННЦ «Інститут землеробства
НААН», Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН), а також досвід закордонних (РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по земледелию», Uniwersytet rolniczy im. Hugona kołłątaja w Krakowie,
Agricultural University of Georgia. Акцент на комплексну науково-професійну підготовку фахівців з питань
овочівництва і баштанництва, селекції і насінництва овочевих і баштанних видів рослин забезпечує
конкурентоспроможність ОНП «Агрономія». НПП ІОБ мають співпрацю з науковими установами відповідного
профілю Великої Британії, Чехії, Молдови та Білорусі, що дає змогу враховувати наявний міжнародний досвід з
розвитку аграрної науки та використовувати його під час формування цілей та програмних результатів навчання за
ОНП.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти третього ступеня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки
та продовольство» ще не затверджено. При формуванні змісту ОПН та ПРН враховувались результати навчання,
визначені в проєкті стандарту вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем підготовки та у Національній рамці
кваліфікацій. Розроблено та визначено програмні результати навчання відповідно до вимог Національної рамки
кваліфікацій для 8-го кваліфікаційного рівня освіти (https://bit.ly/3Al95Kd). Результатом навчання за ОНП є
концептуальні та методологічні знання в галузі аграрних наук та продовольства зі спеціальності «Агрономія». ОНП
за дескрипторами відповідає вимогам восьмого кваліфікаційного рівня НРК за спеціальністю «Агрономія» –
здобувач формує та набуває спеціалізовані вміння, навички і методи, необхідні для розв’язання вагомих проблем у
агрономії, аграрній науці та інноваційній діяльності, спроможність розширювати та переоцінювати існуючі знання,
здатність до саморозвитку та самовдосконалення. Національна рамка кваліфікацій визначає здобувача ступеня
доктора філософії як особу, спроможну розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі сільського господарства
та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій і характеризується
невизначеністю умов і вимог. Спеціалізовані концептуальні знання, що передбачають сучасні наукові здобутки в
селекції, і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. Нова редакція ОНП, що акредитується,
передбачає дисципліни загальної підготовки (філософія, іноземна мова за професійним спрямуванням,
методологічні основи організації та проведення наукових досліджень), що забезпечують набуття аспірантом
загальнонаукових (філософських) компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника (здатність
до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досліджень, генерування нових ідей, здатність до самостійного
здійснення комплексних досліджень), та включає дисципліни професійної підготовки, які забезпечують набуття
навичок щодо розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах, вирішення проблем у
нових або незнайомих середовищах, за наявності неповної або обмеженої інформації. На відміну від попередньої
редакції ОНП, у новій редакції, що акредитується, ОК «Педагогіка вищої школи» виведена як окрема навчальна
дисципліна, за викладання якої аспіранти мають можливість оволодіти навичками викладацької майстерності.
Серед ПРН є така, що сприяє набуттю здобувачами викладацьких навичок. На відміну від ОНП 2020 року, у новій
редакції проведено скорочення переліку загальних компетентностей завдяки “покращенню якості” їх змісту. При
цьому врахований перелік загальних компетентностей із проєкту Стандарту вищої освіти ступеня доктора філософії
за спеціальністю 201 «Агрономія» та відповідної Національної рамки кваліфікацій для восьмого кваліфікаційного
рівня.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітньо-наукова програма «Агрономія» в Інституті овочівництва і баштанництва НААН України має чітко
сформульовані цілі, спрямовані на підготовку кваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця ступеня доктора
філософії. Цілі ОП визначені з урахуванням позицій всіх стейкхолдерів й відповідають місії та стратегії ІОБ. ОП
програма є унікальною, оскільки готує фахівців з фундаментальним та прикладним спрямуванням в овочівництві,
баштанництві та нішевих культурах, охоплюючи весь спектр досліджень за цим спрямуванням: насінництво,
біотехнологія, насіннєзнавство, технології вирощування. ОП має не лише регіональний та галузевий, а й також
міжнародний контекст. В ІОБ створено і мотивовано підтримується максимально сприятливе середовище для всіх
зацікавлених учасників ОНП.

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

ІОБ досить тісно співпрацює з закордонними установами-партнерами через наукову діяльність. Досвід цих наукових
установ також може бути ефективно використаний для покращення ОП і в освітянській площині шляхом залучення
вчених установ-партнерів до викладання на ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП за цілями, змістом, проєктними ПРН та компетентностями відповідає третьому рівню вищої освіти. ОП має
значне галузеве, регіональне та міжнародне значення, фахівці володіють високим рівнем конкурентоспроможності,
що було підтверджено на зустрічах з різними фокус-групами. Зважаючи на узгодженість підкритеріїв 1.1–1.4 та їх
відповідність якісним вимогам, освітньо-наукова програма «Агрономія» відповідає рівню В за Критерієм 1 з
несуттєвими недоліками, які легко можуть бути усунені.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Інформація щодо ОП представлена на офіційному сайті ІОБ (https://is.gd/aiN6JB; https://is.gd/JMhPjM;
https://is.gd/q9wIX8). Обсяг ОНП «Агрономія» відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження
для третього рівня вищої освіти. Після проведення попередньої акредитаційної експертизи (2020/2021 н. р.), за
якою отримано «умовну» акредитацію в ІОБ, проведено перегляд і змінено ОНП в плані зміни її загального обсягу
та структурних компонентів (https://is.gd/b40L6G). ОНП «Агрономія» в новій редакції включає цикл дисциплін
загальної та професійної підготовки. Освітня складова ОНП передбачає 60 кредитів ЄКТС (100 %), в попередній
редакції було 32 кредити. Обсяг аудиторних занять становить 36,3 %, а обсяг самостійної роботи здобувачів – 63,7 %.
Дисципліни загальної підготовки складають 22 кредити (36,7 %), професійної підготовки – 38 кредитів (63,3 %), з
яких вибіркові дисципліни складають – 15 кредитів або 25 % від загального обсягу дисциплін (https://is.gd/gicb6i;
https://is.gd/MAJsjt; https://is.gd/b40L6G). В поточній редакції ОНП суттєво оновлено перелік ОК, які сприяють
набуттю універсальних навичок здобувачів вищої освіти. За ОНП 2020/2021 року ОК «Методологія організації та
проведення наукових досліджень» мала 6 кредитів ЄКТС, за ОНП 2021/2022 року – 5 кредитів ЄКТС. Зменшення
кредитів відбулося за рахунок того, що модуль, присвячений інформаційним технологіям в агрономії, виведений в
окрему ОК об’ємом 4 кредити ЄКТС та модуль, присвячений оволодінню науково-педагогічної діяльності – також
виведений в окрему ОК «Педагогіка вищої школи» об’ємом 3 кредити ЄКТС. При формуванні ОНП 2021/2022, що
акредитується, збільшено на 1 кредит ЄКТС ОК професійної підготовки. А саме: ОК «Методологія селекції овочевих і
баштанних видів рослин» має обсяг викладання 5 кредитів ЄКТС, ОК «Наукові основи виробництва овочевої і
баштанної продукції» – обсяг 5 кредитів ЄКТС. До переліку ОК професійної підготовки додано ще дві ОК загальним
об’ємом 5 кредитів ЄКТС: «Економічна оцінка технологій в агрономії», «Сільськогосподарська біотехнологія
овочевих і баштанних видів рослин». Загалом кількість кредитів ЄКТС за всіма ОК ОНП 2021 року становить 45
проти 24 кредитів ОК ОНП 2020 року.
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2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Оновлена ОП є добре структурованою та інформативною. В О П на 2021/2022 рр. наведено нову розроблену
структурно-логічну схему, з урахуванням зауважень зроблених ЕГ і ГЕР при проведенні попередньої акредитаційної
експертизи (https://is.gd/q9wIX8; додаток 1). Затверджено новий формат навчального плану та графіку навчального
процесу (https://is.gd/b40L6G). Реалізовано вирішення зауважень ЕГ щодо графіку окремих дисциплін: всі ОК
викладаються впродовж 1 і 2 семестру, зокрема ОК Методологічні основи організації та проведення наукових
досліджень вивчається впродовж 1-го семестру. В новій ОНП 2021 р. всі ПРН, як загальні, так і спеціальні (фахові)
забезпечуються обов’язковими компонентами, а вибіркові компоненти, перелік яких значно розширено, сприяють
поглибленню фахових компетентностей (https://is.gd/bO7zKb/). Усунена диспропорція щодо забезпечення
формування окремих ПРН лише вибірковими компонентами, яка була в ОП за 2020/2021 р. Всі 9 ВК, поряд з ОК,
забезпечують в середньому 2-5 ПРН, що робить їх більш збалансованими, а також усунені тотожні теми
(https://is.gd/miiTjh). ВК 01 Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних видів рослин було трансформовано в 2
дисципліни: ОК09 Сільськогосподарська біотехнологія овочевих і баштанних рослин (https://is.gd/hhNHeN) та ВК02
Прикладна генетика овочевих і баштанних культур (https://is.gd/MwsvcT). На офіційному сайті ІОБ представлено
перелік та силабуси загальнонаукових дисциплін: Філософія (https://is.gd/nsj9Gx); Іноземна мова за професійним
спрямуванням (https://is.gd/RwO59Q); Педагогіка вищої школи (https://is.gd/16YL1p) та Педагогічна практика
(https://is.gd/V4BCro). Перераховані дисципліни викладаються за договором з ДБТУ (https://is.gd/CG6vaa). На
офіційному сайті також показані силабуси дисципліни, що формують універсальні навички дослідника:
Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень (https://is.gd/2id0jj); цикл дисциплін фахової
підготовки: Інформаційні технології в агрономії (https://is.gd/DcJ84N); Методологія селекції овочевих і баштанних
видів рослин (https://is.gd/Hsvh2K); Наукові основи виробництва овочевої і баштанної продукції
(https://is.gd/ZNXCk0); Економічна оцінка технологій в агрономії (https://is.gd/3KUh7l); Сільськогосподарська
біотехнологія овочевих і баштанних видів рослин (https://ovoch.com/assets/files/catalog/onp-
2021/biotehnologiya.pdf), які включені до ОК, та каталог вибіркових дисциплін (https://is.gd/H6S3cw). Необхідно
продовжувати вдосконалення освітньої програми щодо структури освітніх компонентів і формування індивідуальної
освітньої траєкторії, зокрема введення вибіркової дисципліни загального агрономічного спрямування.

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

Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія» з галузі знань – 20 Аграрні науки та
продовольство. Представлений перелік дисциплін, робочий навчальний план, силабуси дисциплін, логічна схема
побудови навчального процесу забезпечують формування фахових компетентностей, які відповідають предметній
області спеціальності «Агрономія». На зустрічі з фокус-групами академічного персоналу, здобувачами,
адміністрацією та студентським самоврядуванням гарантом було підтверджено факт оновлення змісту освітніх
компонентів ОНП, що було пов’язано як з потребою в підвищенні якості ОП, так і з урахуванням зауважень, які були
зроблені ЕГ та ГЕР за попередньої акредитації. За оновленою ОНП введено дисципліни: Педагогіка вищої школи та
Педагогічна практика. Аналізуючи профіль ОНП за 2020 та 2021 роки, було встановлено, що в ОНП 2021 р. всі ПРН
забезпечуються за рахунок обов’язкових компонентів, а вибіркові – доповнюють і поглиблюють формування ПРН,
на відміну від ОНП 2020.

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

В ІОБ, за реалізації рекомендацій попередньої акредитації в 2020 р., була прийнята нова редакція Положення про
порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії
Інституту овочівництва і баштанництва НААН (https://is.gd/qeep4f). Розширено перелік вибіркових дисциплін з 4 до
9. Інформація про вибіркові дисципліни розміщується на сайті Інституту в розділі Каталог вибіркових дисциплін
(https://is.gd/bO7zKb/). На відміну від ОНП 2020 р., у ОНП 2021 року до кожної ОК і ВК, окрім Робочих програм і
Методичних вказівок, додатково ще розроблені силабуси (https://is.gd/miiTjh) і силабуси ВК (https://is.gd/bO7zKb), з
якими аспіранти можуть ознайомитися. Переліки вибіркових дисциплін переглядаються групою забезпечення
спеціальності 201 «Агрономія» щорічно до початку процедури їх вибору, з урахуванням пропозицій здобувачів
вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців та інших стейкхолдерів. Можливе перезарахування
кредитів за вибірковими дисциплінами або їх доскладання в установленому порядку після аналізу навчальних
програм та академічної довідки відповідно до пункту 9 «Положення про організацію освітнього процесу в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН» та пункту 4 «Положення про реалізацію права на академічну мобільність та
перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти». Затверджена нова редакція «Положення про
організацію освітнього процесу в ІОБ НААН» (https://is.gd/JiWbix), де усунені неточності стосовно контрольних
робіт поза Інститутом. Структурування дисциплін за модульним принципом, за яким передбачається розподіл
навчального матеріалу на частини теоретичного й практичного матеріалу, належить до сфери автономії викладача.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

ОНП і навчальний план передбачають обов’язкову практичну підготовку здобувачів, яка є інтегрованою через
наукові та освітні компоненти впродовж всіх років навчання. Процедура практичної підготовки здобувачів вищої
освіти регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті овочівництва і баштанництва
НААН (https://is.gd/JiWbix). Особливістю ОНП є обов’язкове проведення польових досліджень здобувачами –
закладання польових дослідів упродовж трьох років, що можливе лише за поєднання теоретичних знань з
безпосередньою практичною підготовкою та здобуттям компетентностей, які в подальшому використовуватимуться
в професійній діяльності. Здобувач під керівництвом наукового керівника або консультанта займається
постановкою досліду й безпосередньо закладає та проводить польовий дослід. Особливістю ОНП є те, що окремі
складові власних наукових досліджень здобувачі виконують під час практичних занять із дисциплін професійної
підготовки. ІОБ має власну базу для проведення польових, лабораторних досліджень. Окрім того, ІОБ заключено
низку Договорів та Угод щодо наукової та освітянської співпраці. Складовою практичної підготовки доктора
філософії є набуття компетентностей, пов’язаних із педагогічною діяльністю. У новій редакції ОНП, що
акредитується, до переліку ОК включено проходження педагогічної практики (ОК.10) на навчальній базі
Державного біотехнологічного університету (м. Харків). Метою педагогічної практики є набуття знань з організації
та проведення навчальних занять, формування розвитку педагогічних навичок та вмінь викладача. Зокрема
оволодіння аспірантом комунікативними здібностями щодо забезпечення якісного проведення лекцій, ведення
семінарських, практичних занять, застосування новітніх технологій навчання та сучасного обладнання. Методи
навчання: відвідання лекцій викладачів; самостійна підготовка до аудиторних занять; проведення практичних
(семінарських) занять. Для проведення педагогічної практики між Інститутом овочівництва і баштанництва НААН
та ДБУ укладена відповідна угода (https://is.gd/Sp5Dac). Здобувачі під час спілкування з експертною групою
підтвердили можливість реалізації науково-дослідної роботи в поєднанні з навчальним процесом. Аспіранти ІОБ
приймають активну участь у всіх заходах ІОБ, установ мережі НААН, МОН України з метою апробації результатів
своїх досліджень.

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

ОНП «Агрономія» передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) за вивчення
дисциплін циклу загальнонаукової підготовки. За вивчення дисципліни «Філософія» формуються такі soft skills як:
позитивне мислення та оптимізм; комунікаційні – врахування культурних і міжнаціональних особливостей,
зрозуміле формулювання думки; управлінські – навчання та розвиток членів команди. Здобуття мовних
компетентностей і здібностей, достатніх для висвітлення результатів наукової роботи іноземною мовою,
забезпечується під час вивчення «Іноземної мови за професійним спрямуванням». Педагогіка вищої школи та
Педагогічна практика забезпечують здобуття таких компонентів soft skills як: соціально-комунікативні, що
полягають в розвитку емоційного інтелекту; соціальні; прогностичні (орієнтування у складних ситуаціях,
прогнозування можливих варіантів розвитку подій); інноваційні (вміння поєднувати у професійній діяльності
когнітивні і креативні процеси). Під час вивчення дисципліни Методологічні основи організації та проведення
наукових досліджень формуються такі навички як креативне мислення, управління інформацією, емоційний
інтелект, вміння формувати власну думку та приймати рішення, презентаційні навички, нетворкінг. Здобувачі
отримують і розвивають навички комунікації, креативності, емоційний інтелект, вміння формувати власну думку,
презентаційні навички та інші (за участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах,
Днях поля тощо). Щорічно в ІОБ проводиться значна кількість наукових та науково-практичних заходів
міжнародного та всеукраїнського рівня. Робота Ради молодих вчених детально представлена на оновленому сайті
Інституту за посиланням (https://is.gd/YL55ec). Метою Ради є об’єднання молодих вчених для активізації їх
науково-дослідного потенціалу; сприяння підвищенню наукової кваліфікації, професійного рівня, вирішенню
соціальних проблем молодих вчених ІОБ НААН. Наприкінці кожного року Рада молодих вчених друкує звіт про
свою діяльність, зокрема і про формування соціальних навичок. Робота Ради впродовж 2021 року охоплювала
питання підвищення професійного рівня молодих вчених та аспірантів, а також організацію і проведення наукових
заходів (участь у підготовці та проведенні міжнародної науково-практичної конференції, онлайн-конференцій, а
також участь у Дні поля). Зокрема серед здобувачів вищої освіти до «когорти» молодих вчених належить аспірант
Лінник З. П., який за підтримки молодих вчених Інституту готував фахові статті і тези конференцій за тематикою
своєї дисертаційної роботи. До аспірантів віком до 35 років належить Шапко М. О., яка тільки вступила до
аспірантури в 2021 році.

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

Професійний стандарт спеціальності 201 «Агрономія» відсутній. Розроблено та визначено програмні результати
навчання відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для 8 кваліфікаційного рівня освіти.
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8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Підготовка здобувачів ОНП «Агрономія» розрахована на 4 роки, що дозволяє оптимізувати теоретичну підготовку
здобувачів, проведення наукових досліджень, своєчасність підготовки та друку статей, роботу над дисертаційною
роботою. Навчальний план на 2021 рік (графік навчального процесу, зведені дані про бюджет часу (тижневого),
план навчального процесу, структура навчального плану) реалістично відображає фактичне навантаження
здобувачів (https://ovoch.com/assets/files/catalog/onp-2021/np2021.pdf). Обсяг ОП та її складових компонентів у
редакції 2021 року, за врахування зауважень ЕГ та ГЕР попередньої експертизи, дозволяє досягти цілей та
програмних результатів навчання. Окрім даних про організацію освітнього процесу, розміщених на сайті Інституту
(навчальний план, графік освітнього процесу, розклад занять) (https://is.gd/OPqXZE), завідувачка відділом
наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Чаюк О. О. постійно проводить інструктаж аспірантів і
узгоджує з ними всі організаційні питання, пов’язані з проведенням аудиторних і лабораторних занять. Педагогічну
практику аспіранти проходять в четвертому семестрі (3 кредити). Під канікули впродовж навчального року
передбачено 8 тижнів, що відповідає нормативним вимогам. У плані навчального процесу 2021 р. відображено
реальний розподіл дисциплін за семестрами, структуру розподілу годин – аудиторної роботи і самостійної, однак
необхідно було також відобразити тижневе навантаження в годинах, а не розподіл за семестрами в кредитах.

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

Перспективи вдосконалення ОНП передбачають впровадження дуальної форми навчання, проте на даний момент
така підготовка в ІОБ не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Зміст ОНП, перелік дисциплін, робочий навчальний план, силабуси дисциплін, логічна схема побудови навчального
процесу забезпечують формування фахових компетентностей та досягнення ПРН, які відповідають предметній
області спеціальності «Агрономія». В поточній редакції ОНП значно оновлено перелік ОК, які сприяють набуттю
універсальних та фахових навичок здобувачів вищої освіти, зокрема і за рахунок вибіркових дисциплін. Оновлена
ОП є добре структурованою та інформативною. ОНП і навчальний план передбачають обов’язкову практичну
підготовку здобувачів. Реалізація науково-дослідної роботи здобувачів в Інституті овочівництва і баштанництва є
тісно інтегрованою з навчальним процесом. Практична підготовка здобувачів відбувається через наукові та освітні
компоненти впродовж всіх років навчання, а також за тісної співпраці з стейкхолдерами – виробничниками.
Аспіранти ІОБ приймають активну участь у всіх заходах ІОБ, установ мережі НААН, МОН України з метою апробації
результатів своїх досліджень.

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

Рекомендовано продовжувати вдосконалення освітньої програми щодо структури освітніх компонент і формування
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема розширення переліку вибіркових дисциплін, зокрема дисциплін
загального агрономічного спрямування. В плані навчального процесу 2021 р. відображено реальний розподіл
дисциплін за семестрами, структуру розподілу годин – аудиторної роботи і самостійної, однак необхідно також
відображати і тижневе реальне навантаження в годинах.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на узгодженість за підкритеріями 2.1–2.8 та сильні сторони ОП, керуючись принципами та підходом,
орієнтованим на вдосконалення, освітньо-наукова програма «Агрономія» за третім рівнем вищої освіти в Інституті
овочівництва та баштанництва НААН відповідає якісним характеристикам Критерію 2, з недоліками, що не є
суттєвими, і відповідає рівню В.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Прийом на навчання в аспірантуру в ІОБ регулюється «Правилами прийому в аспірантуру для здобуття наукового
ступеня доктора філософії в Інституті овочівництва і баштанництва НААН у 2021 році»
(https://ovoch.com/assets/files/pravila-prijomu-v-2021-r.pdf) т а «Положенням про організацію освітнього процесу в
Інституті овочівництва і баштанництва НААН» (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf). Правила
розроблені відповідно до чинної діючої законодавчої бази в Україні. Вони розміщуються на офіційному вебсайті ІОБ
НААН і вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Діють впродовж календарного
року, далі – переглядаються і затверджуються на новий навчальний рік. Правила прийому до аспірантури
затверджує Вчена рада Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Зміни до чинних Правил прийому
оформляють у вигляді додатків, вносять за ухвалою Вченої ради і затверджують наказом директора ІОБ. Прийом на
навчання в аспірантуру здійснюється згідно щорічного Державного контракту на підготовку наукових кадрів через
аспірантуру за КПКВК 6591060 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу», який
укладається між НААН України та ІОБ.

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

У «Правилах прийому в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті овочівництва і
баштанництва НААН у 2021 році» (https://ovoch.com/assets/files/pravila-prijomu-v-2021-r.pdf) чітко прописані всі
нормативні вимоги, які регулюють процедуру вступу: графік роботи приймальної комісії, перелік та порядок
прийому документів, вимоги щодо освітнього рівня для вступників та інше. Вступники, одночасно з подачею
документів, подають і дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності, за якою в подальшому формується тема
дисертаційної роботи. Вимоги до дослідницьких пропозицій формуються відповідно до спеціальності «Агрономія» і
за обраним напрямом досліджень. Оцінювання дослідницької пропозиції з можливою її презентацією відбувається
на вступному іспиті зі спеціальності як його складова. До аспірантури на денну та заочну форми навчання для
здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь
магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється: за рахунок
коштів державного бюджету (виключно очна форма навчання); за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на
умовах контракту – заочна форма навчання). Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки, незалежно
від форми навчання. На офіційному сайті ІОБ розміщена Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за
галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 201 «Агрономія»
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/onp/programa-fhovogo-ispitu.pdf). У Програмі також вказані вимоги до
здібностей і підготовленості здобувачів, порядок проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру, структура
екзаменаційного білету. Щорічно, до початку вступної компанії, відбувається перегляд програмних вступних
випробувань з метою оновлення та врахування особливостей ОП. Вступний іспит з іноземної мови, як
кваліфікаційний іспит, оцінюється за 100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка, яка відповідає рівню В2,
складає 80 балів, якщо вступник набирає менше 80 – ставиться до протоколу 0. Екзаменаційна комісія ІОБ, після
проведення вступного іспиту зі спеціальності, нараховує додаткові бали за наукові та навчальні досягнення
вступників до аспірантури. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих за вступні
іспити, та додаткові бали, нараховані за навчальні та додаткові бали за навчальні та наукові досягнення. У Правилах
прийому також чітко прописані положення щодо проведення вступних іспитів та конкурсний відбір; права на
першочергове зарахування; зарахування на навчання.

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

В ІОБ розроблено і затверджено «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність та
перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти»
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya pro akademichnu mobilnist.pdf), в якому чітко
визначено цілі, завдання, організаційне забезпечення академічної мобільності, форми академічної мобільності,
визнання та перезарахування результатів навчання, обов’язки вищих навчальних закладів-партнерів, права та
обов’язки здобувачів вищої освіти, вимоги до звіту, тощо. В «Положенні…» у додатках наведено форми документів
по оформленню та звітності за програмою академічної мобільності. В «Правилах прийому в аспірантуру для
здобуття наукового ступеня доктора філософії в Інституті овочівництва і баштанництва НААН у 2021 році»
(https://ovoch.com/assets/files/pravila-prijomu-v-2021-r.pdf) прописано, що особам, які здобули вищу освіту за
кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від
05.05.2015 року (https://ovoch.com/assets/files/pravila-prijomu-v-2021-r.pdf). При вступі в аспірантуру і в процесі
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виконання освітньої складової може бути пред’явлено сертифікат про володіння іноземною мовою на рівні С1-С2,
який прирівнюється до результатів вступного іспиту з оцінкою 80 балів. Визнання результатів навчання, отриманих
в інших закладах, регулюються «Положенням про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН»
(https://ovoch.com/ua/pidgotovkanaukovih kadriv/normativno-pravova-baza/).

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

Порядок та процедури визнання результатів у неформальній освіті визначаються пунктом 10 «Положення про
організацію освітнього процесу в ІОБ НААН», і знаходяться у вільному доступі
(https://ovoch.com/ua/pidgotovkanaukovih-kadriv/normativno-pravova-baza/). Прикладом навчання у неформальній
освіті є сертифікат з іноземної мови. Аспірант, який підтвердив рівень своїх знань сертифікатом відповідного зразка
має право на зарахування кредитів передбачених ОНП. Неформальна освіта включає освітні ініціативи, спрямовані
на розвиток додаткових вмінь та навичок, поглиблення фахових знань. В ІОБ неформальна освіта нині здебільшого
представлена онлайн-навчанням або стажуванням на різних інтернет-платформах, на яких за результатами
заслуховування і освоєння курсів або стажувань відповідного профілю видаються відповідні сертифікати з
нарахованими кредитами ЄКТС за навчання. Найпоширенішими інтернет-платформами, з якими працює Інститут,
є: Prometheus (https://prometheus.org.ua/); Clarivate (https://clarivate.com/ru/); BrightTALK
(https://www.brighttalk.com/); WIPO PATENTSCOPE (https://ipportal.wipo.int/). Також за участь у науково-
практичних конференціях, семінарах, круглих столах та Днях поля розроблено механізм визнання результатів
неформальної освіти. Рішення про зарахування приймається створеною предметною комісією, яка формує
протокол, в якому міститься висновок про зарахування або не зарахування результатів навчання за неформальною
освітою.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

В Інституті овочівництва і баштанництва інформація щодо ОП «Агрономія» знаходиться у відкритому доступі на
офіційному сайті. В ІОБ розроблений ефективний механізм зарахування результатів формальної і неформальної
освіти. Аспіранти ознайомлені з офіційними документами щодо можливості визнання результатів навчання в інших
установах і ця практика є активною щодо вітчизняних програм.

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

З метою розширення практики використання досягнень світової науки та освіти в галузі овочівництва та
баштанництва рекомендовано активізувати практику міжнародної академічної мобільності аспірантів через участь в
програмах формальної та неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

З огляду на наведені сильні сторони, а також з урахуванням рекомендацій, експертна група дійшла висновку, що ОП
має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за всіма підкритеріями. Зважаючи на проведений
аналіз документів та онлайн-зустрічей, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОП Критерію 3 на
рівні В.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.
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Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті овочівництва та баштанництва передбачено навчання
за очною (денною або вечірньою) та заочною (дистанційною) формами ( https://is.gd/JiWbix). ЕГ встановлено, що
методи та форми навчання і викладання, які використовуються в освітньому процесі, відповідають меті та змісту
навчання та науковій підготовці, кількісному складу здобувачів, не суперечать вимогам студентоцентрованого
підходу та принципам академічної свободи, що дозволяє ефективно досягнути програмних результатів навчання. В
освітньому процесі поєднуються традиційні форми та методи із інноваційними підходами викладання.
Запроваджено проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, консультацій, виконання самостійної
роботи, що передбачено «Положенням про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН». За умов карантинних
обмежень було запроваджено дистанційну (https://is.gd/08gnk6) та змішану (https://is.gd/NKcLax) форми навчання.
Викладачі мають свободу вибору методів викладання, застосовують новітні методи навчання, платформи для
дистанційного навчання, відео презентації, метод конкретних ситуацій (кейс-метод) та вирішення прикладних
виробничих задач. Широко застосовуються засоби відео, комп’ютерного та телекомунікаційного супроводу. У
закладі дотримуються принципів студентоцентрованого підходу, чому сприяє малочисельність академічних груп, та
принципів академічної свободи для здобувачів та НПП. Під час зустрічей із викладачами та здобувачами вказано на
переважання практико-орієнтованого підходу, що реалізується у формі роботи в умовах поля, лабораторій,
спілкування з фахівцями-практиками, що забезпечує набуття навичок наукової роботи та комунікації у
дослідницькому середовищі. Освітньо-науковий процес побудований із дотриманням принципів свободи слова та
волевиявлення, творчості, вільного поширення знань та інформації. Встановлено дотримання принципу вільного
вибору напрямку наукових досліджень (https://is.gd/sqamUW) та освітньої траєкторії ( https://is.gd/qeep4f.).
Здобувачі під час зустрічі із ЕГ зазначили, що форми, методи навчання та викладання є доступними, зрозумілими та
сприяють отриманню знань, навичок та вмінь, які необхідні для ефективного виконання наукової складової, що
підтверджується моніторингом якості викладання (https://is.gd/NUZ58n). Студентоцентрований підхід
забезпечується правом здобувачів вибирати навчальні дисципліни, формувати індивідуальний навчальний план
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya-pro-formuvannya-individualnoi-osvtnoi-traektorii.pdf),
можливістю зарахування відповідних кредитів у випадку неформальної освіти (https://is.gd/AWRC94), отримувати
необхідну методичну та наукову консультацію, академічної мобільності, участі у конкурсах на отримання грантової
підтримки, загальнонаукових заходах різного рівня, вибору спеціалізованої вченої ради (https://is.gd/sCoYvI).

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Бажаючі вступити до аспірантури і докторантури мають можливість ознайомитися із цілями, змістом та
програмними результатами навчання, що містяться в ОНП та інших документах на сайті закладу
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/programa-pidgotovki-doktoriv-filosofii/onp-2021/). Здобувачі
своєчасно отримують та мають вільний доступ до необхідної інформації щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, організації, порядку та критеріїв проміжного та підсумкового контролю, що відображено в
ОП, «Положенні про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН». Питання оцінювання результатів навчання,
атестації здобувачів та критерії оцінювання з кожної компоненти ОП представлені в робочих програмах, силабусах,
вони відповідають вимогам МОН та нормативно-правовій базі ІОБ НААН і оприлюднені на офіційній сторінці
закладу для поточного та попереднього років (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/programa-pidgotovki-
doktoriv-filosofii/). Під час онлайн-зустрічі зі здобувачами освіти було підтверджено, що інформація такого типу
надається при подачі вступних документів, на першому занятті з відповідної дисциплін. Навчально-методичне
забезпечення дисциплін міститься у відкритому доступі.

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

Освітній процес в ІОБ НААН побудований із дотриманням принципів інтеграції навчання з наукою і практикою,
збереження і розвитку досягнень кращих традицій наукової школи овочівництва, єдності і послідовності освітнього
процесу, відкритості для усіх зацікавлених сторін (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf);
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya-pro-pidgotovku-doktoriv-filosofii.pdf). Освітній процес
реалізується у напрямках функціонуючих наукових шкіл інституту, відповідно до тематики дисертаційного
дослідження та у рамках комплексної науково-дослідної роботи конкретного наукового підрозділу. Це забезпечує
дотичність та обґрунтоване поєднання освітнього процесу напрямкам досліджень здобувачів їх наукових керівників
та структурних підрозділів. Освітня і наукова компоненти формуються у вигляді індивідуального плану наукової
роботи, відповідно до «Положення про порядок формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої
освіти ступеня доктора філософії ІОБ НААН» (https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya-pro-
formuvannya-individualnoi-osvtnoi-traektorii.pdf). Навчальний план підготовки здобувачів містить дисципліни
професійної підготовки, що споріднені тематиці наукових досліджень, а такі, що включені до переліку вільного
вибору, дозволяють забезпечити формування індивідуальної освітньої траєкторії відповідно до наукових потреб
здобувача. Цикл дисциплін загальної підготовки включає вивчення дисципліни «Методологічні основи організації
та проведення наукових досліджень», а дисципліни професійної підготовки «Методологія селекції овочевих та
баштанних видів рослин» та «Наукові основи виробництва овочевої та баштанної продукції» забезпечують набуття
програмних та спеціальних компетентностей, необхідних для реалізації відповідної наукової програми. Заклад,
НПП та наукові керівники сприяють популяризації та апробації результатів наукових досліджень, залученню
здобувачів до наукової роботи підрозділів, участі у конференціях, підготовці та публікації наукових статей в Україні
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та за кордоном. Заклад співпрацює з іншими науковими установами та практиками із виробництва, що дає змогу
аспірантам оволодіти сучасними методами селекції овочевих культур. Онлайн-зустріч із випускниками та
стейкхолдерами підтверджує, що здобувачам вищої освіти надана можливість поєднувати академічне навчання та
дослідження, набути необхідних вмінь та навичок під час реалізації ОНП, її цілей та ПРН.

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

Модернізація ОНП проводиться згідно до «Положення про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН», зважаючи
на власні розробки закладу та зміни, що відбулися в науковому та професійному полі (https://is.gd/JiWbix).
Оновлення змісту робочих програм та силабусів відбувається за ініціативою науково-педагогічних працівників з
урахуванням наукових досягнень і сучасних практик закладу із дотриманням принципів академічної свободи.
Ініціаторами оновлення освітніх компонентів та ОНП також виступають гарант, роботодавці та здобувачі вищої
освіти. Для урахування зауважень попередньої акредитації було проведено громадське обговорення проєкту ОНП
«Агрономія», результати якого були враховані при її оновленні (https://ovoch.com/ua/pidgotovka naukovih
kadriv/yakist osviti1/gromadske obgovorennya-proektiv/). За результатами запроваджених змін у новій ОП
передбачено введення двох обов’язкових компонентів (Педагогіка вищої школи; Інформаційні технології в
агрономії) та трьох обов’язкових компонентів професійної підготовки (Економічна оцінка технологій в агрономії;
Сільськогосподарська біотехнологія овочевих і баштанних видів рослин; Педагогічна практика). Кількість
вибіркових компонентів була збільшена із чотирьох до дев’яти. Під час зустрічі ЕГ із ПНН було зазначено, що
наукові досягнення установи використовуються при викладанні дисциплін (https://ovoch.com/ua/naukova-
diyalnist/naukovi-rozrobki/). Так, при вивченні дисципліни «Наукові основи виробництва овочевої і баштанної
продукції» у змістовному модулі 2 використовуються завершені наукові розробки технологій вирощування кабачка,
томатів, цибулі тощо. У навчальному процесі активно використовуються власні розробки та науково-методичні
рекомендації, співавторами яких є співробітники ІОБ НААН (https://ovoch.com/assets/files/catalog/onp-
2021/ekonomichna-ocinka.pdf). При вивченні вибіркових дисциплін «Технологічні аспекти виробництва насіння
овочевих культур» (https://ovoch.com/assets/files/catalog/katalog-vibirkovih/vk01-teoretichni-aspekti.pdf), «Наукові
основи виробництва органічної овочевої продукції» (https://ovoch.com/assets/files/catalog/katalog-vibirkovih/vk04-
organyka.pdf) використовуються методичні рекомендації закладу 2020 року. Зміни, внесені до робочих програм
дисциплін, затверджуються на засіданнях групи забезпечення спеціальності
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/yakist-osviti/n-5-vid-04.08.21.pdf). Включення до змісту відповідних освітніх
складових результатів наукових досліджень та новітніх розробок закладу сприяє залученню до викладання
керівників відділів та провідних наукових фахівців. За результатами проведених онлайн-зустрічей зі здобувачами,
випускниками та роботодавцями встановлено достатній рівень їх задоволеності рівнем викладання та кваліфікації
НПП. За результатами анонімного анкетування якістю підготовки в аспірантурі задоволені 77,8% опитаних
випускників, а якістю навчання повністю задоволені 80% здобувачів.

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

ІОБ НААН співпрацює з міжнародними установами та організаціями. В рамках заходів підвищення рівня
викладацької майстерності НПП Сергієнко О. В., Івченко Т. В., Кондратенко С. І. пройшли дистанційне навчання на
базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Польща (https://ovoch.com/ua/pro-institut/mizhnarodne
spivrobitnictvo/akademichna mobilnist/onlajn stazhuvannya z-pedagogichnoi-majsternosti-v-m.-krakiv-polshha/). Між
ІОБ НААН та Інститутом досліджень рослинництва (Чеська Республіка) укладено меморандум про порозуміння та
наукове співробітництво (https://ovoch.com/assets/files/news/memorandum.pdf). За сприяння швецької незалежної
некомерційної організації «Coalition Clean Baltic» Івченко Т. В. приймала участь у семінарі «Органік школи» у
Республіці Білорусь. За результатами цього візиту між ІОБ НААН та РУП «Інститут овочівництва» НААН Білорусії
був укладений «Договір про співробітництво в галузі вивчення збереження та використання генетичних ресурсів
рослин» (https://ovoch.com/assets/files/catalog/mizhnarodne/dogovor-belorys.pdf). Сергієнко О. В. прийняв участь в
роботі V Міжнародного Агротехнологічного Саміту «Інноваційний розвиток АПК в умовах глобалізації економіки»,
присвяченому ювілею Казахського національного аграрного дослідницького університету (https://ovoch.com/ua/pro
institut/mizhnarodne spivrobitnictvo/mizhnarodna diyalnist/v mizhnarodnij agrotehnologichnij samit-innovacijnij-
rozvitok-apk-v-umovah-globalizacii-ekonomiki-2020/). Здобувачі та НПП приймають активну участь в міжнародних
конференціях (https://ovoch.com/ua/pro institut/mizhnarodne spivrobitnictvo/mizhnarodna-diyalnist/). На запит ЕГ
надано підтвердження участі у міжнародних заходах здобувачів Шевченко С. В.
(blob:https://office.naqa.gov.ua/16ee7e30-fea3 400b 8634 42b40881954d) та Лалюк О. С.
(blob:https://office.naqa.gov.ua/c70d4031-c027-47ad-9b79-db261eb28db7).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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Форми та методи навчання й викладання на ОНП «Агрономія» сприяють досягненню заявленим цілям та
програмним результатам навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної
свободи. ІОБ НААН пропонує велику варіативність тематик та напрямів наукових досліджень, забезпечує поєднання
навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми. Запроваджена процедура вільного доступу
зацікавлених осіб до інформації щодо ОП, її змісту, робочих програм дисциплін та силабусів. В освітній програмі та
в процесі її реалізації відбувається поєднання навчання та досліджень. Передбачено оновлення ОНП, робочих
програм та їх змістових компонентів. Впродовж міжакредитаційного періоду, із залученням учасників освітнього
процесу та стейкхолдерів відбувалося активне оновлення ОНП. Також активно проводиться діяльність у напрямку
інтернаціоналізації та розширення наукової співпраці НПП та здобувачів, участь у міжнародних програмах та
науково-практичних конференціях.

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

Рекомендовано проводити оперативне оновлення та системність у використанні власного науково-методичного
забезпечення в освітньому процесі окремих дисциплін. Для забезпечення інтернаціоналізації навчального та
дослідницького процесу слід активізувати залучення здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності,
мотивувати аспірантів до участі в міжнародних наукових проектах, програмах стажування участі в конференціях.
Доцільно сприяти поглибленню мовних навичок аспірантів шляхом організації мовних тренінгів, занять, залучення
до спілкування та зустрічей з міжнародними фахівцями

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ОП характеризується обґрунтованим рівнем використання сучасних форм і методів навчання та викладання
дисциплін, що уможливлює досягнення заявлених у ОП цілей і програмних результатів навчання. ОП має достатній
рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 4.1, 4.2, 4.3 та потребує активізації за
підкритерієм 4.4 та 4.5. Зважаючи на релевантність викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої
ваги окремих підкритеріїв у генеруванні підсумкової оцінки, можна зробити висновок про достатню відповідність
ОП Критерію 4.

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

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

Запроваджена в ІОБ НААН система оцінювання базується на "Положення про організацію освітнього процесу"
(https://is.gd/JiWbix) та "Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за
спеціальністю 201 Агрономія в Інституті овочівництва і баштанництва НААН "(https://is.gd/t23hUG). Вдосконалення
системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюють група забезпечення спеціальності; відділ наукових
кадрів, аспірантури та правового забезпечення а також Рада молодих вчених. (https://is.gd/t23hUG). Для
визначення якості та об’єктивності системи оцінювання передбачено проведення анкетування та соціологічні
опитування здобувачів і випускників (https://is.gd/t23hUG).Зауваження щодо розподілу балів за темами змістових
модулів розробниками ОП були враховані і наявна система передбачає оцінювання кожного заняття та самостійної
роботи. Аналогічну систему оцінювання доцільно запровадити щодо дисциплін, які викладаються на підставі
договору (https://is.gd/CG6vaa).Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
оприлюднені в робочих програмах та силабусах дисциплін, доводяться до відома здобувачів на початку вивчення
курсу. Вони є чіткими, зрозумілими та дозволяють об’єктивно встановити результати навчання. Підсумковим
контролем знань навчальної складової ОП є іспити та заліки, які проводяться у письмовій формі з подальшою усною
співбесідою. Загальний контроль досягнень програмних результатів навчання проводиться за індивідуальним
планом, в якому фіксуються отримані досягнення. Графіки проведення підсумкових контрольних заходів
затверджується наказом ( https://is.gd/oBu7g8), оприлюднюються через дошку об’яв, доводяться здобувачам
викладачами та відділом наукових кадрів аспірантури та правового забезпечення засобами електронного зв’язку.
Проміжна та підсумкова атестація виконання наукової складової ОП здійснюється шляхом підготовки передбачених
документів, публікацій й відповідного захисту на засіданнях відділів за якими закріплені здобувачі, із подальшим
затвердженням звіту Вченою радою, що завершується виданням відповідного наказу (https://is.gd/rjDGJT ).
Здобувачі засвідчили, що вони своєчасно отримують та володіють інформацією щодо форм проведення контрольних
заходів, системи оцінювання та процедура подачі і розгляду апеляції. Вони підтвердили, що на початку вивчення
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кожної навчальної дисципліни були ознайомлені із системою та критеріями оцінювання, вказали та доступність
джерел такої інформації. За результатами анонімного анкетування усі респонденти зазначили, що не стикалися із
випадами упередженості екзаменаторів. ЕГ прийшла до висновку, що форми контрольних заходів дозволяють
повною мірою встановити досягнення здобувачами результатів навчання із наявних освітніх компонентів та ОНП в
цілому.

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

Стандарт за ОНП «Агрономія» відсутній. Атестації здобувачів вищої освіти у здійснюється двічі на рік відповідності
до Закону України про вищу освіту (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text), що регламентується в
закладі Положенням про організацію освітнього процесу в Інституті овочівництва і баштанництва НААН
(https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf) та Положенням про порядок звітування аспірантів
(здобувачів) з виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
(https://ovoch.com/assets/files/polozhennya-zvit-aspirant.pdf) Результатом підсумкової атестації є захист аспірантом у
встановлений термін своїх наукових досягнень у вигляді дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді. На запит
експертній групі було надано інформацію (http://mip.com.ua/images/2021/zapytu/Zapyt5.pdf) щодо оцінювання
спроможності створення в Інституті разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів,
що підтверджує спроможність закладу провести повний цикл підготовки PhD здобувачів.

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

Правила проведення контрольних заходів у тому числі повторного проходження та ліквідації академічної
заборгованості в ІОБ НААН регулюються Положеннями «Про організацію освітнього процесу в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf) та «Про порядок
звітування аспірантів (здобувачів) з виконання індивідуального плану освітньо-наукової програми підготовки
доктора філософії (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya-zvit-aspirant.pdf). Ці документи передбачають чіткі і
зрозумілі правила проведення таких заходів у тому числі процедури, що запобігають конфлікту інтересів. Здобувач
допускається до семестрового контролю з навчальної дисципліни за умови виконання усі видів робіт, передбачених
РПі та отриманням за результатами проміжного контролю 35 балів та більше. Екзаменаторами є усі НПП, які
залучені до викладання окремих змістових частин дисципліни. Критерії оцінювання є обов’язковою складовою
кожної РП та силабуса дисципліни, які є у вільному доступі. Дотримання об’єктивності та неупередженості
екзаменаторів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів регулюються пунктом 8 «Положенням про
організацію освітнього процесу в інституті овочівництва та баштанництва»
(https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf) В закладі запроваджено щорічне визначення якості та
об’єктивності системи оцінювання шляхом анонімного анкетування аспірантів і випускників, підсумки якого
оприлюднюються на сайті (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/opituvannya-zdobuvachiv/)
Повторне складання заліків та екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни після проведення
підсумкового контролю за розкладом: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється відділом наукових
кадрів, аспірантури та правового забезпечення Інституту (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita.pdf)
Правила проведення оцінювання забезпечує об’єктивність екзаменаторів, зокрема переважно приймання групою
НПП, що викладають дисципліну, запровадження процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
визначенням порядку оскарження результатів контрольних заходів або їх повторного проходження
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya.pdf ). Під час акредитаційної експертизи було
підтверджено об’єктивність, чесність та прозорість процедури оцінювання. Здобувачі ознайомленні із своїм правом,
відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу…», у випадку непогодження з оцінкою іспиту на
процедуру апеляції. Викладач з цієї навчальної дисципліни зобов’язаний розглянути апеляцію у присутності
аспіранта та прийняти остаточне рішення. Аспіранти ознайомлені також з правом на повторну перездачу іспиту, за
результатами якого приймається остаточне рішення. За свідченням усіх сторін освітнього процесу випадків
оскаржень та повторних здач контрольних заходів не встановлено.

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

У ІОБ НААН запроваджені чіткі та зрозумілі стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, яких
дотримуються всі учасники освітнього процесу. Їх нормативною базою є «Положення про організацію освітнього
процесу». Також функціонує Рада з академічної доброчесності (https://is.gd/T6wqUn /) .Заходи та механізми

Сторінка 15



забезпечення академічної доброчесності, запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях
наукового персоналу та здобувачів вищої освіти є обов’язковою складовою внутрішньої системи забезпечення якості
освіти яка регулюється комплексом нормативних документів, серед яких є : «Положення про виявлення та
запобігання академічного плагіату в Інституті овочівництва і баштанництва НААН» https://is.gd/vjSkcB) .
«Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія в
Інституті овочівництва і баштанництва НААН https://is.gd/t23hUG) В ІОБ НААН повноваження проведення
інформаційної роботи щодо популяризації принципів професійної етики та академічної доброчесності наукових,
науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти покладені на Групу із забезпечення якості освіти
(https://is.gd/hlybuY. Данні питання систематично обговорюються в освітньому процесі та популяризуються
науковими керівниками, процедурою контролю індивідуальних робіт, виконання досліджень та публікацій.
Змістовна частина «Дослідницька етика та академічна доброчесність» в обсязі 10 годин включена до РП дисципліни
Інформаційні технології в овочівництві». Також вивченню підлягають категорії права інтелектуальної власності,
авторського права та суміжних прав (https://is.gd/DcJ84N) Перевірка матеріалів на антиплагіат здійснюється
відповідно до умов «Договору про надання послуг №64 від 20 січня 2021 р із ТОВ «Антиплагіат»» що передбачає
перевірку 2,5 тис. сторінок (blob:https://office.naqa.gov.ua/16d87e4a-516c-464e-b6e1-06fa285bd856). Наказом
директора призначена особа відповідальна за перевірку наукових праць
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/nakaz_plagiat.jpg). Експертною групою з’ясовано, що наукові
праці та публікації здобувачів вищої освіти та НПП походять процедуру рецензування та перевірку на плагіат через
програму Unicheсk, про що були надані зразки таких документів. (blob:https://office.naqa.gov.ua/9fec47b7-2ce3-4a25-
9fcb-75dfdb2b0afb) Документи нормативно-правового регулювання академічної доброчесності, вимог дотримання
норм чинного законодавства в сфері науки і освіти та захисту прав інтелектуальної власності, дотримання норм
етики взаємовідносин та поваги до членів академічної спільноти є у вільному доступі. За порушення академічної
доброчесності передбачено притягнення до адміністративної відповідальності, недопущення до атестації та ін.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Положення щодо організації процедури проведення контрольних заходів, дотримання принципів доброчесності,
врегулювання конфліктних ситуацій в повному обсязі викладено на сайті. Контрольні заходи та критерії їх
оцінювання сформульовані у чіткій і зрозумілій формі систематично доносяться та є доступними для здобувачів.
Інформація щодо них поширюється через дошку об’яв, на сайті, через засоби комунікації, мобільні додатки а також
під час занять. Обов’язковою є процедура проходження перевірки наукових робіт на плагіат. Позитивною
практикою внутрішньої системи забезпечення якості освіти є проведення анкетувань здобувачів щодо питань із
критерію 5 та оприлюднення їх на офіційному сайті «Якість освіти». Політика академічної доброчесності закладу є
послідовною обґрунтованою і зрозумілою. Вона переважно побудована на заходах попередження, формування
атмосфери нетерпимості та запровадження інструментального контролю. Передбачені конкретні впливові санкції у
випадку порушень академічної доброчесності. У закладі діє прозора процедура оцінювання й оскарження
результатів оцінювання.

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

Рекомендовано активізувати роботу щодо запровадження автоматичної перевірки результатів навчання,
використання різнорівневих тестових завдань, посилення механізмів самоконтролю. Доцільно активізувати
практику популяризації принципів професійної етики та академічної доброчесності під час проведення суспільних
заходів. Рекомендовано запровадити в ІОБ НААН «Положення про академічну доброчесність». На випадок
впровадження більш жорстких карантинних заходів слід розробити процедуру дистанційного оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Після проведення аналізу інформації щодо форм контрольних заходів та правил їх проведення, критеріїв
оцінювання здобувачів і дотримання академічної доброчесності з’ясовано, що ОП загалом відповідає Критерію 5, з
недоліками, що стосуються підкритерію 5.3 як удосконалення заходів, що гарантують об’єктивність оцінювання, та
5.4 щодо розширення нормативного забезпечення академічної доброчесності. Зазначені зауваження можуть бути
усунені найближчим часом. З огляду на це, можна вважати, що вони не є суттєвими.
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Критерій 6. Людські ресурси:

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

Науково-педагогічний склад, що забезпечує ОНП «Агрономія» формується із числа наукових працівників Інституту
які обираються за конкурсом. Освітню діяльність за ОП забезпечують 10 науково-педагогічних працівників ІОБ
НААН, з них 4 кандидати наук, та 6 докторів наук (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-
potencial/) За наданими матеріалами встановлено, що академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає
програмним результатам навчання ОП 201 Агрономія. Встановлена відповідність фаху та публікацій НПП
вибіркових дисциплін, а також профілям дисциплін загальнонаукового циклу відповідно до Постанови КМ України
від 10 травня 2018 р. № 347 п.30.. До викладання дисциплін які забезпечують обов’язкові компоненти Філософія.
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Педагогіка вищої школи згідно договору № 173 від 20 вересня 2020
р. залучені фахівці відповідних кваліфікацій Державного біотехнологічного університету
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/onp-2021/dogovir-dbtu.pdf). НПП та наукові керівники мають публікації у
провідних фахових виданнях України виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS, що
відображено на сайті закладу (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-potencial/) та було надано
згідно запиту (blob:https://office.naqa.gov.ua/c6760f87-5a60-4200-a348-5702ed6024e4). Відзначено відповідність
Зальцбургським принципам щодо наявності критичної маси дослідників, які спільно працюють в одному напрямі
наукового пошуку. На запит ЕГ закладом надано підтвердження спроможності створення разових спеціалізованих
вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів (blob:https://office.naqa.gov.ua/82698377-34f4-4ba8-9d9d-
321a3a742b48)

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

Питання конкурсного відбору НПП регулює "ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів"
(https://ovoch.com/assets/files/regulatory-documents/polozhennya-pro-konkursnij-vidbir.pdf). Претендент на посаду
НПП подає до конкурсної комісії через відділ наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення
передбачений Положенням перелік документів. Для розгляду кандидатур на вакантні посади наказом директора
утворюється Конкурсна комісія (https://ovoch.com/assets/files/konkursna-komisiya.pdf ). Претенденти на вакантну
посаду, що допущені Конкурсною комісією до участі у конкурсі, обговорюються на засіданні Вченої ради закладу та
обираються таємним голосуванням. За результатами голосування з переможцем конкурсу укладається трудовий
договір (https://ovoch.com/assets/files/regulatory-documents/rezyltatu-konkyrsy.pdf) Процедура відбору відповідає
Законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказом
Міністерства науки і освіти України від 05.10.2015 року № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- педагогічних працівників і укладання з ними
трудових договорів (контрактів)» За свідченням гаранта та присутніх на зустрічі НПП на посади залучаються
фахівці із великим досвідом роботи у відповідних напрямках, за зрозумілою та прозорою конкурсною процедурою.

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

Залучення роботодавців до забезпечення якості освітнього процесу відбувається відповідно до «Положення про
організацію освітнього процесу в ІОБ НААН» та «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості
вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія в Інституті овочівництва і баштанництва НААН». Згідно наказу
директора до групи забезпечення якості освіти залучені роботодавці Білівець І.І., Нестеренко Є.Л., Романов О.В.,
Рудий С.А. (https://ovoch.com/assets/files/catalog/yakist-osviti/scan_20211104_163907212.pdf). У закладі було
організовано громадське обговорення проекту змін та доповнень до ОЕП «Агрономія» підготовки докторів філософії
за спеціальністю 201 «Агрономія» до участі в якому запрошувалися випускники, стейкхолдери та інші зацікавлені
особи (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/gromadske-obgovorennya-proektiv/) Даній
проблемі був присвячений Круглий стіл на тему: “Проблемні питання підготовки молодих кадрів для аграрної
науки (в рамках обговорення нового проекту Освітньої наукової програми за спеціальністю 201 Агрономія для
підготовки аспірантів в Інституті овочівництва і баштанництва НААН (blob:https://office.naqa.gov.ua/d6152b17-11a9-
4284-8429-78b41c4c4a27) Пропозиції учасників цих заходів та роботодавців членів групи забезпечення якості освіти
щодо покращення ОНП були враховані групою забезпечення спеціальності.

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

Залучення до освітнього процесу експертів та професіоналів-практиків відбувається шляхом проведення на базі ІОБ
НААН семінарів, міжнародно-наукових конференцій, залучення їх до проведення Днів поля. Також вони виступають
із доповідями та повідомленнями із актуальних питань овочівництва та агрономії. У таких закладах обов’язковою є
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участь наукових керівників та здобувачів. Гарант зазначив, що залучення представників роботодавців до освітньо-
наукового процесу відбувається також у формі представлення проблемно-наукових презентацій на конференціях,
круглих столах, Днях поля, де обов'язковою є присутність здобувачів. До освітнього процесу за ОНП "Агрономія" на
постійній основі залучений Рожков А.О., д. с.-г. н., професор, Державного біотехнологічного університету, автор
навчального посібника «Дослідна справа в агрономії», який викладає змістовний модуль 1. "Методологія
планування та проведення наукових дослідів в овочівництві" в рамках дисципліни "Методологічні основи
організації та проведення наукових досліджень" На Дні поля «Селекційні інновації в овочівництві та баштанництві»
19.08.21 р. представник роботодавців, провідний біолог ТОВ «Дюпон Україна», канд. с.-г. наук, Рудой С.А. провів
майстер-клас «Методи фітосанітарного моніторингу овочевих агроценозів». Для здобувачів та НПП 09.09.2021 р.
доцент кафедри сільськогосподарських машин Державного біотехнологічного університету, канд. техн. наук, Бакум
М.В. та Кириченко Р.В., прочитали лекції з питань механізації овочівництва. На дослідному полі Інституту
співробітником ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» канд. с-г. наук Соловьом В.Б.
було проведено лекцію «Діагностика та фізико-хімічні властивості ґрунтів» (https://ovoch.com/ua/naukova-
diyalnist/naukovi-konferencii-seminari/naukovo-praktichnij-seminar-diagnostika-ta-fiziko-himichni-vlastivosti-gruntiv/).
Фактів долучення до аудиторних занять професіоналів-практиків не продемонстровані.

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

Систематичне проведення заходів підвищення кваліфікації та заходів сприяння професійному розвитку НПП
засвідчено при зустрічах із академічною спільнотою, та підтверджено документально. В рамках заходів з
підвищення рівня викладацької майстерності НПП Сергієнко О.В., Івченко Т.В., Кондратенко С.І. прийняли участь у
дистанційному навчанні, проведеному на базі Економічного Університету в місті Краків (Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie, Польща). Колективним договором передбачено матеріальне заохочення НПП за рахунок коштів
спеціального фонду за публікації, участь у конференція, викладацьку активність та підвищення педагогічної
майстерності (https://ovoch.com/assets/files/regulatory-documents/koldogovir-iob.pdf). Підвищення професійного
рівня та популяризація сучасного досвіду, реалізуються через участь НПП у наукових Міжнародних та
Всеукраїнських конференціях, нарадах, семінарах-тренінгах, які проводяться на базі або із участю ІОБ НААН.
(https://ovoch.com/ua/pro-institut/mizhnarodne-spivrobitnictvo/mizhnarodna-diyalnist/). Результати підвищення
кваліфікації та стажування відображаються на вебсайті закладу (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-
kadriv/kadrovij-potencial/)

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Підвищення викладацької майстерності реалізується шляхом стимулювання поєднання викладацької діяльності,
зокрема і в інших закладах, та проведення досліджень за ПНД НААН. Обов’язковою є участь НПП у вітчизняних та
закордонних тематичних конференціях, тренінгах, круглих столах, підвищення кваліфікації та стажування. Питання
економічного стимулювання науково-педагогічної діяльності співробітників Інституту здійснюється на підставі
«Положення про матеріальне стимулювання працівників…», де передбачене преміювання за високі досягнення у
праці. (https://bio.gov.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_materialne_stymulyuvannya_pracivnykiv_ibkicb.pdf)
Передбачено преміювання НПП за підвищення педагогічної майстерності на курсах та майстер-класах, отримання
мовного сертифікату В2, наукових керівників. Аспіранти яких достроково захистили дисертаційну роботу та інші. За
свідченням гаранта та адміністрації, кращі НПП заохочуються грамотами та подяками. Стимулом професійного
розвитку викладачів є проведення анонімного опитування студенті щодо якості викладання, та зумовлене правом
здобувачів на самостійний вибір освітньої траєкторії, визначенням із дисциплінами вільного вибору. ЗВО здійснює
рейтингування НПП при заміщенні вакантних посад, що оприлюднюються на сайті, однак, положення щодо
рейтингового оцінювання у відкритому доступі відсутнє.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Відзначено високий академічний рівень кадрового потенціалу ІОБ НААН та залучення до підготовки здобувачів
висококваліфікованих фахівців закладу та інших установ. Усі НПП, задіяні в реалізації ОП мають відповідність за
академічною кваліфікацією. Наявна відповідність Зальцбурзьким принципам щодо формування критичної маси
дослідників за науковим напрямком. Підвищення кваліфікації НПП відбувається систематично, зокрема і за
кордоном. Система заохочення педагогічної майстерності передбачає дієве матеріальне, моральне та професійне
заохочення. Запроваджена та функціонує рейтингова система оцінювання викладачів. Процедура добору викладачів
є обґрунтованою специфікою закладу та публічною.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Необхідно розширити практику залучення до освітнього процесу іноземних фахівців, роботодавців та інших
представників виробництва і бізнесу. Також слід активніше залучати до організації та здійснення освітнього процесу
за ОНП 201 Агрономія роботодавців, випускників через механізм створення «Ради роботодавців». Доцільно
упорядкувати організаційно-правові питання рейтингового оцінювання НПП. Зазначені недоліки не мають
критичного впливу на якість та реалізацію ОНП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на релевантність викладеної інформації та підтверджуючих її фактів документів, наявність
обґрунтованого підбору кадрів, відповідності організації освітньо-наукового процесу Зальцбурзьким принципам,
чіткої взаємовідповідності дисциплін, напрямків досліджень та фаху кадрового складу НПП, можна констатувати
достатній рівень відповідності ОП Критерію 6. Доцільним є більш активне залучення до освітнього процесу
іноземних фахівців, роботодавців і виробничників (підпункт 6.4) та упорядкування системи рейтингового
оцінювання ОПП згідно пункту 6.6. На думку експертів це суттєво не впливає на якість освітнього процесу та може
бути усунено у найкоротші терміни.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ІОБ НААН має доволі потужну базу матеріально-технічного забезпечення, що безсумнівно надає здобувачам
можливість проводити необхідні як польові, так і лабораторні досліди. Це, своєю чергою, дозволяє досягти цілей,
завдань та ПРН, які поставлені ОП. Фінансові ресурси ІОБ НААН формуються за рахунок бюджетних та
позабюджетних фондів. Документи про фін. діяльність за формою СО Інституту ведуться на вебпорталі
використання бюджетних коштів (https://spending.gov.ua/login), інформація про публічні закупівлі є у вільному
доступі на офіційному сайті (http://surl.li/bddec). Для реалізації визначених ОП цілей та ПРН використовується
наукова бібліотека, яка щороку поповнюється (http://surl.li/bddef). Під час зустрічей із фокус-групами було
з’ясовано, що власного електронного репозиторію Інститут не має, однак здобувачі та НПП мають можливість
користуватись репозиторіями Таврійського державного агротехнологічного університету імені Д. Моторного,
електронним варіантом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та ін. В Інституті є науково-
дослідні поля (30 га) і теплиці (близько 3 га). Під час ознайомлення із матеріально-технічною базою було з’ясовано,
що в структурі дослідних полів є органічні ділянки, що мають сертифікат від організації "Органік стандарт". Наявні в
Інституті лабораторії – сертифіковані. Серед них: агрохімічна, біотехнологічна, лабораторія ДНК-аналізу,
фітопатологічна лабораторна кімната та лабораторна кімната з визначення якості насіння. Вони обладнані новими
приладами, що мають сертифікати та відповідають ДСТУ, що було продемонстровано упродовж огляду матеріально-
технічної бази ІОБ НААН. Під час останнього оновлення матеріально-технічного забезпечення було придбано: рН-
метр "OHAUS"; нітратомір Н-405 і спектрофотометр ULAB-102, водяну баню, лабораторний блендер та ін., що було
підтверджено під час ознайомлення із матеріально-технічною базою. Інституту підпорядковані Донецька дослідна
станція, Днiпропетровська дослiдна станцiя, Дослідна станція "Маяк", Державне підприємство "Дослідне
господарство "Пархомівське", Державне підприємство "Дослідне господарство "Борки", де аспіранти, за потреби,
мають можливість проводити необхідні дослідження. В приміщені Інституту є клас для проведення аудиторних
занять і аспірантська кімната, в якій є необхідна комп’ютерна та оргтехніка. Інфраструктура університету
передбачає гуртожиток, в якому можуть жити іноземні здобувачі. Проживання здобувачів у гуртожитку є фінансово
доступним, оскільки вони мають сплачувати лише за використання електроенергії. У 2021 році в гуртожитку було
проведено ремонт приміщень загального користування (ванна кімната, кухня). Є вільна кімната для здобувачів
майбутніх років вступу. Наразі серед всіх аспірантів у гуртожитку проживає лише один – Марусяк А. А. Під час
зустрічей із фокус-групами було підтверджено, що наявна матеріально-технічна база активно використовується
аспірантами, НПП та науковими працівниками.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

За результатами зустрічей із фокус-групами було з’ясовано, що доступ до інфраструктури Інституту та необхідних
ресурсів, що є потрібними для навчальної і наукової діяльності, є безкоштовними і безперешкодним. Під час огляду
матеріально-технічної бази Івченко Т. В. підтвердила, що здобувачі можуть вільно користуватись лабораторіями,
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навіть без попередження наукового керівника, а також запевнила, що необхідні реактиви закуповують за
попереднім списком, який складають на початку кожного календарного року. Аспіранти та НПП можуть безоплатно
користуватися мережею Інтернет, комп’ютерним обладнанням, оргтехнікою, бібліотекою ІОБ НААН та всіма
необхідними лабораторіями і реактивами, що потрібні для досліджень за обраною тематикою. Аспіранти
підтвердили, що всі потрібні для досліджень ресурси надаються Інститутом. Також ІОБ НААН має доступ до
наукометричних баз Scopus і Web of Science (https://ovoch.com/ua/naukovi-vidannya/dostup-do-scopus-web-of-
science/), згідно укладеного договору та наказу МОН. Упродовж зустрічі із здобувачами було з’ясовано, що вони
задоволені інфраструктурою та забезпечені необхідними ресурсами. Здобувачі та НПП мають право користуватись
усіма необхідними матеріалами, обладнанням, реактивами та дослідними площами (поле, теплиця) безоплатно, що
було підтверджено під час зустрічей із фокус-групами.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Опитування серед аспірантів щодо їх думки з приводу ОП проводяться у онлайн режимі, анонімно
(http://surl.li/bddfe), (http://surl.li/bddfg), що забезпечує максимальну чесність здобувачів під час проходження
анкетування. За результатами анкетування створюють звіти (https://cutt.ly/uI6vRUm), в яких відображено чого саме
не вистачає здобувачам і чим вони задоволені. Прикладом врахування інтересів здобувачів за результатами
опитування є створення вибіркових дисциплін «Зберігання і переробка овочевої і баштанної продукції» та
«Агрофармакологія». Безпека освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів підтримується шляхом
проведення інструктажів з техніки безпеки та дотримання санітарних, гігієнічних і протипожежних норм у
приміщеннях, що було підтверджено під час онлайн огляду лабораторій Інституту. Інженером із охорони праці є
Коваленко О. М., під час зустрічі із фокус-групою вона підтвердила систематичне проведення інструктажів. В
приміщеннях лабораторій є вогнегасники та аптечки, а у кімнаті, де проводяться досліди із прекурсорами, є
спеціальні засоби сигналізації. Поряд із ІОБ НААН є медпункт, де здобувачі і НПП можуть отримати необхідну
медичну допомогу безоплатно. Проведенню дозвілля сприяє ГО "Рада молодих вчених ІОБ НААН" і розміщений
поряд ДК "Овочівник", де здобувачі активно беруть участь у розважальних, культурних, спортивних та наукових
заходах. Під час зустрічі із здобувачами було з’ясовано, що керівники "Ради" (Мозговська Г. В., Чаюк О. О.) створили
групу в месенджері Viber та інформують аспірантів про можливості прийняття участі в освітньо-наукових або
розважальних заходах. Психологічна підтримка здобувачів покладена на відділ наукових кадрів, аспірантури та
правового забезпечення Інституту, зокрема Чаюк О. О..

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

Комунікація адміністрації із студентами задля виявлення і врахування потреб відбувається шляхом участі здобувачів
у ГО "Рада молодих вчених ІОБ НААН". Аспіранти не рідше ніж 4 рази на рік можуть висловити свої побажання і
зауваження, що було підтверджено на зустрічі із фокус-групами. Проводяться анкетування всіх стейкхолдерів ОП
(http://surl.li/bdeap) і Громадське обговорення проєктів (http://surl.li/bddfr), в результаті яких формуються звіти та
враховуються побажання і зауваження під час перегляду ОП. Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна
та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти на ОП проводиться відповідно до «Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті овочівництва і баштанництва НААН». Організаційна
підтримка передбачає щорічне (на початку року) ознайомлення здобувачів із програмою ОП, переліком дисциплін
та формою навчання, що було підтверджено під час спілкування з фокус-групами. Аспіранти мають доступ до всієї
необхідної інформації на офіційному сайті Інституту (нормативно-правова база, силабуси, перелік обов’язкових і
вибіркових дисциплін, розклад занять та ін.). Соціальна підтримка відбувається у формі нарахування стипендії
встановленого розміру (для здобувачів, що навчаються за денною формою), а також надання молодим вченим та
здобувачам щорічної «Премії імені О. В. Кузьоменського» за результатом наукових надбань. Вартість публікацій
наукових статей Scopus/Web of Science для здобувачів і НПП компенсується у повному обсязі і надається
матеріальне заохочення у розмірі 2000 грн. Матеріальне заохочення здобувачі та НПП можуть одержати за
отримання сертифікату B2 з іноземної мови або ж захистивши дисертації. Здобувачам надається можливість
переривання навчання на строк затверджений Вченою радою Інституту. Аспіранти, які входять до профспілки
мають право на отримання допомоги на оздоровлення. Здобувачі, що мають дітей можуть отримати виплати на
придбання путівок до дитячих оздоровчих таборів та новорічні подарунки, що підтвердила Мозговська Г. В.
Дистанційне навчання в Інституті впроваджене і регулюється "Порядком про організацію освітнього процесу із
застосуванням технологій дистанційного навчання в ІОБ НААН" (http://surl.li/bdeyp). Проводилось опитування
здобувачів з метою встановлення їх думки з приводу впровадження дистанційного навчання в Інституті
(http://surl.li/bddzn). Результати цього опитування (http://surl.li/bdeys) показали, що більшість з них (80%)
задоволені методами викладання та самими заняттями, однак зазначено, що певна необхідність в покращенні
дистанційного навчання все ж існує. Під час зустрічі із НПП Парамонова Т. В. уточнила, що дистанційне навчання у
ІОБ НААН проводиться у змішаному форматі, а саме лекційний матеріал надається у дистанційному форматі. За
дисциплінами професійної підготовки практичні і лабораторні заняття проводяться у класі чи на свіжому повітрі,
завдяки тому, що персонал і здобувачі вакциновані.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Особи із особливими освітніми потребами отримують право на освіту в ІОБ НААН на основі «Положення про
організацію інклюзивного навчання в ІОБ НААН» (https://ovoch.com/assets/files/polozhennya_osvita3.pdf). Для
людей з особливими потребами, а також для маломобільних груп населення на головних сходах обладнано пандус і
кнопку виклику персоналу. Працівники Інституту, зокрема Чаюк О. О., підтвердили, що за потреби організація
освітнього процесу для людей з особливими освітніми потребами можлива, оскільки всі необхідні лабораторії для
проведення досліджень розташовані саме на першому поверсі. Вступу до Інституту здобувачів, що мають особливі
освітні потреби, не було.

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

Політика і процедури ЗВО щодо вирішення конфліктних ситуацій регулюється «Положенням про політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій учасників у ІОБ НААН»
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/polozhennya.pdf), а також Законом України «Про запобігання
корупції». В Інституті розроблено антикорупційну програму (https://ovoch.com/assets/files/regulatory-
documents/corrupt.pdf), що передбачає перелік заходів запобігання корупції, а також заходи дисциплінарної
відповідальності за порушення правил. У звіті про самооцінювання вказується, що жодного випадку конфліктних
ситуацій не було, це зазначається і в результатах опитування (https://docs.google.com/document/d/1
FBZiZtUZEngGzLD1hNAGiXWNpCixha90XDyhhOF VqU/edit). При спілкуванні із фокус-групою молодих вчених ІОБ
НААН, Чаюк О. О. підтвердила, що якщо виникають конфліктні ситуації, то вони вирішуються за її допомоги, як
керівника відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення. З її слів, аспіранти поінформовані про
можливості рекламацій з приводу конфліктних ситуацій і знають куди можуть звернутись у разі необхідності.
Важливим є те, що аспіранти завжди мають можливість скористатися скринькою довіри, яка організована
Інститутом.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Інститут овочівництва і баштанництва НААН має доволі потужну матеріальну базу, що має у своєму складі дослідні
площі (поля і теплицю) і оснащені новітнім обладнанням лабораторії, що надають можливість проведення
здобувачами всіх необхідних дослідів. В Інституті забезпечується безоплатний доступ викладачів та аспірантів до
всіх необхідних інформаційних ресурсів, що потрібні для навчання, наукової і педагогічної діяльності в межах ОНП
та інфраструктури. Створено необхідні умови для безпеки життя і здоров’я здобувачів та НПП. Для потенційних
здобувачів або відвідувачів, що мають особливі потреби у переміщенні, створено необхідну інфраструктуру, а саме
пандус на головному вході до Інституту та кнопку виклику працівників. Політика ЗВО щодо запобігання і вирішення
конфліктних (зокрема корупційних) ситуацій чітко врегульована.

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

Для підтримання психологічного здоров’я здобувачів та викладачів рекомендовано створити психологічну службу,
або ж інший зручний варіант психологічної підтримки. Слабкою стороною є те, що закладом не було виконано
рекомендацій ГЕР по Критерію 7, які були надані після проведення акредитаційної експертизи у 2020 році, а саме не
додано опису матеріально-технічної бази кожного підрозділу (зокрема сертифікацію), а також не забезпечено
інформації щодо протиепідемічних заходів (в т. ч. нормативних документів).

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

З огляду на наведені сильні сторони , а також з врахуванням рекомендацій, експертна група дійшла висновку , що
ОП має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за всіма під критеріями. Зважаючи на
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проведений аналіз документів , інформацію отриману під час час проведення онлайн – зустрічей, огляду
матеріально – технічної бази, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОНП Критерію 7 на рівні В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження та періодичного перегляду ОП встановлені «Положенням про організацію
освітнього процесу в Інституті овочівництва і баштанництва НААН» (http://surl.li/bdjqu) і «Положенням про
забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Інституті овочівництва і баштанництва НААН»
(http://surl.li/bdjqw), які доступні на офіційному сайті Інституту. До процесу залучені всі стейкхолдери ОП, що
підтверджується проведенням круглого столу 15 липня 2021 року в онлайн-форматі (http://surl.li/bdjqy) і
протоколами засідання групи із забезпечення якості вищої освіти (http://surl.li/bdjrh) та засідань групи
забезпечення спеціальності 201 «Агрономія» у ІОБ НААН (http://surl.li/bdjro). Так, наприклад, роботодавці (Рудой
С. В., Біллівець І. І., Попов В. М. та ін.) розглянули нову редакцію ОНП, зробили свої зауваження та дали позитивні
рецензії, їх слова про високу професійність та унікальну програму Інституту було підтверджено під час зустрічі із
фокус-групами роботодавців і під час відкритої зустрічі. Участь здобувачів у перегляді ОНП відбувається таким
чином: проводиться анкетування (https://docs.google.com/docume-nt/d/1IeGvTchSkH b1rkz4reInW UvR43SSEz/edit)
та мінімум раз на рік відбуваються зустрічі з адміністрацією Інституту для висловлення своїх побажань, що було
підтверджено під час зустрічі із студентським самоврядуванням. Також, при розробці нової редакції ОП приймала
участь здобувачка освіти – Шевченко С. В., яка підтвердила, що її пропозиції були враховані. Адміністрація, зі свого
боку, приймає всі зауваження та побажання стейкхолдерів, що були висловлені в анкетах
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/opituvannya-zdobuvachiv/) чи в усній формі та
проводить перегляд та зміни ОП. Так, з огляду на побажання здобувачів, була змінена змістова частина ОК. За
зауваженнями та пропозиціями ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи у 2020/21 році було змінено
кількість обов’язкових (з п’яти до десяти) і вибіркових дисциплін (з чотирьох до дев’яти). Змінено кількість кредитів,
обов’язкових ОК стало 45 кредитів ЄКТС, серед яких 22 кредити ЄКСТ дисципліни загальної підготовки (філософія,
іноземна мова за проф. спрямуванням, педагогіка вищої школи, методологічні основи організації та проведення
наукових досліджень, інформаційні технології в агрономії), 3 кредити ЄКТС передбачено для проходження
педагогічної практики і 20 кредитів ЄКТС – для дисциплін проф. підготовки. Ще 15 кредитів ЄКТС надається для
вибіркових дисциплін. У навчальних дисциплінах розширено список лекційних, лабораторних і практичних занять,
оновлено список літератури, змінено методи контролю засвоєння навчального матеріалу здобувачами. Задля
впровадження дисциплін загальнонаукової підготовки адміністрація Інституту заключила договори із ДБТУ у
Харкові, це підтверджено документами, які були надані на запит ЕГ та викладачами ДБТУ, що були присутні на
зустрічі із академічним персоналом.

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

Пропозиції здобувачів збираються шляхом проведення анонімного онлайн-анкетування (http://surl.li/bdjrv),
зустрічей із адміністрацією (мінімум раз на рік) та за допомогою Громадських обговорень проєктів, що відбуваються
на офіційному сайті (http://surl.li/bddfr). Анкетування розроблене за прикладом європейських ЗВО, за результатами
опитування складаються звіти, які розташовані на сайті у відкритому доступі. До перегляду ОП було залучено
здобувача Шевченко С. В. та інших представників "Ради молодих вчених ІОБ НААН", що було підтверджено під час
спілкування із фокус-групами. Прикладом врахування думки здобувачів є збільшення кількості вибіркових
дисциплін і розширення змістової частини дисциплін професійного спрямування, а саме додались інноваційні
методи, що використовуються вченими України. Студентське самоврядування – ГО «Рада молодих вчених ІОБ
НААН» (http://surl.li/bdjsl) має на меті інформувати молодих вчених про можливості наукових публікацій, участь в
конференціях, стажуваннях та ін. "Рада" активно функціонує, її члени приймають участь у різних науково-
практичних заходах, що відображено у звітах, які доступні на офіційному сайті Інституту (https://is.gd/0JHtRN;
https://is.gd/0f2Z8O; https://is.gd/m1k0OA, https://is.gd/JDLVoI). Однак, у звітах "Ради" не відображена інформація
щодо участі здобувачів у науково-практичних заходах чи конкурсах. Втім, на запит ЕГ Інститут завантажив
сертифікати здобувачів, що підтверджують їх активну участь у міжнародній науковій спільноті.

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

До перегляду останньої редакції ОНП було залучено представників від роботодавців із ХНАУ ім. В. В. Докучаєва і
ХНТУСГ ім. П. Василенка (ці два ВНЗ наразі об’єднані у ДБТУ), БТУ-центр, ТОВ "ДОУ Агросайенсіс
Фертрібсгезельшафт Т.Б.У." та ін. Роботодавці мають можливість залишати свої пропозиції і зауваження у розділі
Громадське обговорення (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/gromadske-obgovorennya-
proektiv/), в анкетах для роботодавців (https://ovoch.com/ua/pidgotovka naukovih kadriv/yakist osviti1/opituvannya
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zdobuvachiv/ank eta-dlya-robotodavciv/), або на засіданнях Вченої ради чи під час участі у науково-практичних
заходах Інституту. Участь роботодавців у перегляді ОП було підтверджено упродовж зустрічі із відповідною фокус-
групою та під час відкритої зустрічі. Пропозиціями роботодавців під час громадських обговорень були зміни у ЗПРН
і СПРН, які були враховані і підтверджуються Звітом за результатами проведення громадського обговорення
проєкту освітньо-наукової програми «Агрономія» зі спеціальності 201 «Агрономія» третього рівня вищої освіти на
2021 рік провадження освітньої діяльності. Також під час проведення «Круглого столу із стейкхолдерами»
(https://ovoch.com/ua/publichna-informaciya/novini/kruglij-stil-zi-stejkholderami/) Рудой С. А. позитивно відзначив
розробку і впровадження дисципліни із захисту овочевих і баштанних рослин. Попов В. М. надав рекомендацію
дещо покращити матеріально-технічну базу Інституту і висловив свої схвальні думки з приводу підготовки
спеціалістів у галузі ДНК-аналізу овочевих і баштанних видів рослин. Білівець І. І. підкреслив необхідність
підготовки кадрів, що знаються на виробництві екологічної продукції, і таким чином відзначив необхідність
вибіркової дисципліни «Наукові основи виробництва органічної овочевої продукції». Потребує вдосконалення
механізм залучення стейкхолдерів до освітньо-наукового процесу, а саме долучення роботодавців-практиків до
проведення лекційних і практичних занять, розширення анкет для стейкхолдерів ОП та розширення ради із
забезпечення якості освіти в ІОБ НААН (слід залучити тих роботодавців до написання рецензій на ОП, що не беруть
участі в її створенні).

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

Моніторинг кар’єрного шляху випускників ОП відбувається шляхом розсилки електронних листів із посиланням на
опитування (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovihkadriv/yakist osviti1/opituvannya zdobuvachiv/anketa dlya
vmpusknika/). За результатами анкетування 88,9% випускників (інші не працюють) працевлаштовані за фахом
(https://docs.google.com/document/d/1D5yFNQ_Of 3F0EJBc SOcLBuD2nYxhjsCUPkoX3NTec/edit). Пропозиції
випускників враховуються шляхом їх безпосередньої участі під час перегляду ОП. Так, випускники аспірантури ІОБ
НААН, а саме Романов О. В. і Рудой С. В, брали участь у зустрічі в форматі круглого столу та у засіданнях із
забезпечення якості вищої освіти, де мали можливість висловити свої зауваження і пропозиції
(https://ovoch.com/ua/publichna-informaciya/novini/kruglij-stil-zi-stejkholderami/). ОП у новій редакції функціонує із
2016 року, з того часу було лише два потоки випускників: у 2020 році – випустилось троє здобувачів, а у 2021 році –
один. Всі вони працевлаштовані в ІОБ.

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

За результатами опитування здобувачів (https://docs.google.com/document/d/1IeGvTchSkH-b1rkz4reInW-
UvR43SSEz/edit) були виявлені основні 2 недоліки: недостатня кількість наведення прикладів іноземного чи
інноваційного досвіду і застаріле обладнання. На першу рекламацію у дисципліни з професійного спрямування було
додано компоненти про інноваційний досвід вітчизняних науковців, що підтверджують силабуси ОК
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/programa-pidgotovki-doktoriv-filosofii/onp-2021/). Задля
покращення технічного забезпечення було складено перелік необхідного обладнання та придбано ряд лабораторних
приладів: рН-метр "OHAUS"; нітратомір Н-405, спектрофотометр ULAB -102 та ін. Проходить акредитацію
лабораторія агрохімічних досліджень і якості продукції (за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до
компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»). Модернізація лабораторії дозволить оновити
лабораторний практикум із шести дисциплін, що викладаються на ОП. Це покращить освітню складову ОП.

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

Після зауважень ЕГ, що проводила акредитацію в Інституті в 2020 році, були враховані зауваження ЕГ і ГЕР, а саме
по зауваженню до Критерію 1 було створено Стратегію розвитку ІОБ НААН до 2030 року (https://cutt.ly/AI6IBov). За
словами академічного персоналу, форми для анкетування стали більш широкими, була розроблена матриця
опитувань (https://cutt.ly/WI6OD8g). За Критерієм 2 була вдосконалена структура і зміст ОНП, а саме збільшилась
кількість вибіркових і обов’язкових дисциплін з 9 до 19; розроблено новий навчальний план, де основні дисципліни
викладаються у 1 і 2 семестрах, а вибіркові у 3 і 4 семестрах; збільшилась кількість годин із дисципліни "Педагогіка
вищої школи" і педагогічної практики здобувачів; при формуванні переліку вибіркових дисциплін було додано
дисципліни, які відповідають запитам основних роботодавців (БТУ-центр, ТОВ "Дюпон-Україна", ХНАУ ім. В. В.
Докучаєва, Краснокутський відділ садівництва ІС НААН), ці представники роботодавців були присутні на засіданні
групи із забезпечення якості освіти Інституту овочівництва і баштанництва НААН і надавали свої зауваження і
рекомендації (https://cutt.ly/FI6AzhR). По зауваженням до Критерію 4 стало врегульованим питання призначення
наукового керівника за Положенням про підготовку докторів філософії, пункт 7 (http://surl.li/bfmrn). Програма
ОНП доступна на офіційному сайті Інституту (http://surl.li/bfmsl). Здобувачі і НПП стали більше долучатись до
міжнародної наукової спільноти, що підтверджується сертифікатами, які були завантажені у електронний кабінет на
запит ЕГ. Це відбувається завдяки матеріальному заохоченню, яке надається аспірантам і НПП за публікаційну
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діяльність, сертифікати з іноземної мови та ін., що було підтверджено під час зустрічей із фокус-групами. За
зауваженнями до Критерію 5, в Інституті тепер відображають метод контролю за дисципліною у розкладі
(http://surl.li/bfmte), а також заключили договір із платформою Unicheck для контролю академічної доброчесності.
Для усунення недоліків за Критерієм 6 було створено конкурсну комісію на заміщення посад НПП
(http://surl.li/bfmtt). Зауваження до Критерію 8 були враховані, створено анкети для всіх стейкхолдерів ОП, а також
у відкритому доступі розміщуються результати опитувань у звітах (http://surl.li/bdeap). Зауваження за Критерієм 10
також були враховані, що підтверджується Додатком 2 до звіту ЕГ.

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

Учасники академічної спільноти Інституту долучені до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП шляхом
розробки робочих програм (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/programa-pidgotovki-doktoriv-
filosofii/onp-2021/), методичних матеріалів (https://ovoch.com/ua/naukovi-vidannya/navchalni-posibniki-metodichni-
rekomendacii/), матеріалів для проведення підсумкового контролю (наданих на запит ЕГ в електронному кабінеті),
моніторингу і перегляду ОП із залученням роботодавців (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-
osviti1/gromadske-obgovorennya-proektiv/), періодичного наповнення бібліотечних ресурсів
(https://ovoch.com/ua/naukovi vidannya/naukova biblioteka/novi nadhodzhennya/), забезпеченняфункціонування
системи попередження і виявлення плагіату (https://ovoch.com/ua/naukova diyalnist/akademichna
dobrochesnist/akademichna dobrochesnist/). Також проводиться анонімне анкетування із оцінювання НПП
здобувачами (https://ovoch.com/ua/pidgotovka naukovih kadriv/yakist osviti1/opituvannya zdobuvachiv/anketa-dlya-
zdobuvachiv/anketa-ocinyuvannya-vikladacha/). За здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості
освіти відповідають: директор; Вчена рада (https://ovoch.com/ua/naukova-diyalnist/vchena-rada/); Відділ наукових
кадрів, аспірантури та правового забезпечення; наукові відділи. Кожен із відповідальних членів забезпечення якості
освіти в Інституті має свої функції. Так, наприклад, директор контролює наукові відділи на предмет організації
науковим і методичним рівням освітньої діяльності, трудової дисципліни; стежить за самоконтролем науково-
педагогічних працівників. Відділ наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення здійснює моніторинг
стану освітнього процесу. Гарант програми відповідає за актуальність, сучасність та якість ОНП, акредитацію,
врахування думки здобувачів та роботодавців. Вчена рада та директор інституту забезпечують контроль за якістю
освітнього процесу в цілому.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною можна вважати нормативно-правову базу ІОБ НААН, яка регламентує внутрішнє забезпечення
якості освіти та є доступною на офіційному сайті. Важливими сильними сторонами є залучення всіх стейкхолдерів
до процесу перегляду ОП і проведення опитувань, які дають можливість дослухатись до зауважень та пропозицій.
Перевагою є втілення рекомендацій за Критерієм 8, що були надані ЕГ та ГЕР після проведення акредитаційної
експертизи 2020 року, а саме створено анонімне опитування для всіх стейкхолдерів ОП, що забезпечує можливість
отримання зауважень і побажань, надаючи змогу їх враховувати при наступному перегляді ОП. Результати онлайн-
анкетування всіх стейкхолдерів доступні на офіційному сайті ІОБ НААН, що дає можливість абітурієнтам
прослідкувати сильні та слабкі сторони Інституту. «Рада молодих вчених ІОБ НААН» інформує і залучає здобувачів
до різних заходів, що пов’язані із науковою діяльністю чи дозвіллям.

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

Рекомендовано розміщувати на вебсайті Інституту інформацію щодо працевлаштування випускників у
статистичному і графічному вигляді, що дозволить отримати уявлення абітурієнтам про перспективи цієї ОНП та
залучення випускників з метою підвищення якості навчального процесу. Потребує удосконалення механізм
залучення стейкхолдерів до освітньо-наукового процесу.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.
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З огляду на наведені сильні сторони , а також з урахуванням слабких сторін ( структурування сайту, удосконалення
механізму залучення стейкхолдерів до освітньо – наукового процесу), експертна група дійшла висновку, що ОНП
має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за всіма підкритеріями.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу врегульовані
документами, що знаходяться у вільному доступі на сайті Інституту (https://ovoch.com/ua/pidgotovka naukovih
kadriv/normativno pravova baza/, https://ovoch.co-m/ua/publichna-informaciya/normativni-dokumenti/). Серед них:
Статут ІОБ НААН; Положення про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН; Правила внутрішнього трудового
розпорядку ІОБ НААН; Кодекс академічної доброчесності ІОБ НААН; Положення про забезпечення якості освітньої
діяльності і якості вищої освіти в ІОБ НААН; Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій в ІОБ НААН; Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в ІОБ НААН. Всі положення
чітко сформульовані і добре зрозумілі. Доступність учасників процесу до даних документів забезпечується їх
розміщенням на сайті Інституту. Всю необхідну інформацію здобувачі отримують на зустрічах, що відбуваються
чотири рази на рік під егідою «Ради молодих вчених ІОБ НААН», або ж можуть звернутись зі своїми запитаннями
до завідувачки відділом наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Чаюк О. О., що було підтверджено
під час зустрічей із фокус-групами.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

Проєкт ОНП "Агрономія" розміщено на офіційному сайті ІОБ НААН. Задля отримання зауважень та пропозицій від
зацікавлених сторін було проведено Громадське обговорення проєкту, що відбувалось на сайті ІОБ НААН
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/gromadske-obgovorennya-proektiv/). Під час зустрічей
із фокус-групами здобувачів і представників академічної спільноти підтверджено розміщення проєкту ОНП на
офіційному сайті ІОБ у термін не пізніше ніж за місяць до затвердження.

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

На офіційному сайті Інституту оприлюднено всю необхідну інформацію про ОП (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-
naukovih-kadriv/programa-pidgotovki-doktoriv-filosofii/onp-2021/). Зокрема, правила прийому
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/aspirantura-i-doktorantura/pravila-prijomu/), програму вступного
фахового іспиту (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/aspirantura-i-doktorantura/pravila-prijomu/),
рецензії роботодавців (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/yakist-osviti1/gromadske-obgovorennya-
proektiv/), навчальний план та силабуси дисциплін, що є обов’язковими (https://ovoch.com/ua/pidgotovka naukovih
kadriv/programa pidgotovki doktoriv-filosofii/onp-2021/) і вибірковими (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-
kadriv/programa-pidgotovki-doktoriv-filosofii/katalog-vibirkovih-disciplin/2021/). Англомовна версія офіційного
вебсайту на момент проведення акредитаційної експертизи заповнена частково, що може створювати труднощі для
іноземних абітурієнтів (https://ovoch.com/en/pidgotovka-naukovih-kadriv/aspirantura-i-doktorantura/).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною є наявність на офіційному сайті ІОБ НААН чітких та зрозумілих документів, що регулюють права
і обов’язки, які стосуються всіх часників освітнього процесу. Дотримання вимог щодо своєчасного оприлюднення на
офіційному сайті проєкту ОНП "Агрономія" з можливістю отримання зауважень і пропозицій від стейкхолдерів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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Рекомендації ЕГ і ГЕР у 2020 році після проведення акредитаційної експертизи стосувались англомовної версії сайту
і її наповнення, однак виконані вони були лише частково. Рекомендовано розмістити всю необхідну інформацію, що
може бути корисною для абітурієнта на одній веб-сторінці для більш зручного пошуку. Додати на англомовну
версію офіційного сайту необхідну для іноземних здобувачів інформацію.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

З огляду на вищезгадані сильні сторони і позитивні практики, що базуються на чітких, зрозумілих і доступних будь-
кому правилах і на своєчасному інформуванні всіх учасників освітнього процесу щодо формування ОП з
можливістю надання своїх зауважень і рекомендацій. За наявності незначних слабких сторін, зокрема, того, що
англомовна версія сайту потребує наповнення, а необхідна для вступника інформація не розміщується на одній веб
сторінці, проте присутня на сайті Інституту, експертна група зазначає, що ОНП відповідає Критерію 9 з несуттєвими
недоліками.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Набуття аспірантами всіх необхідних дослідницьких та викладацьких компетентностей забезпечується шляхом
надання здобувачам безперешкодного доступу до лабораторій та іншої матеріально-технічної бази Інституту, що
було підтверджено під час спілкування з фокус-групами. Дисципліну Педагогіка вищої школи та Педагогічну
практику здобувачі проходять у ДБТУ, де мають можливість навчитись педагогічній майстерності, що
підтверджується відповідними договорами, які були надані на запит ЕГ і завантажені в електронний кабінет. До
роботи в міжнародному науковому середовищі аспірантів готують завдяки курсу мовної підготовки Іноземна мова за
професійним спрямуванням, який має обсяг шість кредитів ЄКТС. Аспірантів залучають до написання грантових
проєктів і участі у міжнародних наукових конференціях, що підтверджується спілкуванням із фокус-групами та
сертифікатами участі, які завантажені у електронний кабінет на запит ЕГ. Компетентності з методів досліджень
забезпечує ряд загальнонаукових та дисциплін спеціальної підготовки, а саме: Методологічні основи організації та
проведення наукових досліджень, Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин, Інформаційні технології
в агрономії та ін. Наукові інтереси аспіранта відстежуються з моменту вступу. При виборі теми досліджень науковий
керівник враховує побажання здобувача, це було підтверджено сілкуванням із фокус-групами, зокрема Лялюк О. С.
мала бажання вивчати нішеву культуру спаржу, яка ще не вивчалась у Інституті на момент її вступу. Науковий
керівник Івченко Т. В. підтримала її ініціативу, таким же був приклад із аспіранткою Пановою І. В. Наукові інтереси
здобувачів відслідковують за допомогою анкет (http://surl.li/bdjrv), релевантність навчальних дисциплін темам
досліджень аспірантів забезпечується вибірковими дисциплінами: "Селекційні і технологічні аспекти створення і
вирощування нішевих овочевих і баштанних культур", "Прикладна генетика овочевих і баштанних культур",
"Наукові основи виробництва органічної овочевої продукції" та ін.

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

Інформація щодо НПП, які реалізують освітянську та наукову складову ОНП, розміщена на офіційному сайті ІОБ у
відкритому в розділі Підготовка наукових кадрів. Кадровий потенціал (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-
kadriv/kadrovij-potencial/). Потенційні аспіранти мають змогу ознайомитися з напрямами наукової діяльності
вчених, їх публікаціями та іншими науковими активностями і визначитися з науковим керівником. Відповідність
теми, що обрав здобувач, напряму наукової діяльності наукового керівника встановлюється ще під час вступу до
аспірантури через дослідницьку пропозицію, яку подає претендент і яка розглядається на вступному іспиті зі
спеціальності. Всі наукові керівники є керівниками або відповідальними виконавцями державних науково-
дослідних робіт. Теми аспірантів Шапко М. та Куц О. В. (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-
potencial/kuc-oleksandr-volodmirovich/) пов’язані з виробництвом органічної овочевої продукції: "Елементи
органічної технології вирощування насіння помідору в Лісостепу України" та відповідають напрямкам їх діяльності.
Так, наприклад, темою досліджень аспіранта Марусяк А. А. є "Селекційно-генетичний моніторинг вихідного
матеріалу баклажана", що відповідає напряму наукової діяльності наукового керівника Сергієнко О. В.
(https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-kadriv/kadrovij-potencial/sergienko-o.v/). Тема дисертаційної роботи
аспірантки Лялюк О. С. «Обґрунтування технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України»
відповідає науковому напряму наукового керівника Івченко Т. В. (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih-
kadriv/kadrovij-potencial/ivchenko-t.v/) і, завдяки вибору аспірантом даного напряму наукових досліджень, в ІОБ
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була додатково відкрита наукова тематика пов’язана з цим напрямом. За спільної наукової діяльності з
закордонними вченими в ІОБ нині створена найбільша в Україні колекція спаржі різного генетичного походження і
проводяться дослідження щодо її адаптації до умов України. Після остаточного вибору теми вона затверджується
Вченою радою Інституту. Під час проведення акредитаційної експертизи фокус-групами було підтверджено, що
здобувачі самі обирають тему своїх досліджень. Відповідність діяльності здобувачів напрямові досліджень наукових
керівників підтверджується "Інформацією за освітньо-науковою програмою «Агрономія» щодо відповідності
напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників", що було надано у електронному кабінеті на запит ЕГ
(додаток 2).

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

Представлені ЕГ відеоматеріали свідчать про достатньо високий рівень матеріально-технічної бази закладу для
проведення наукових досліджень на сучасному рівні, наявність необхідної техніки, дослідного поля
(https://www.youtube.com/watch?v=qAADNX3SRb4) та функціонування дослідних полігонів:
(https://www.youtube.com/watch?v=uEvDBjwzAGQ; https://www.youtube.com/watch?v=oqaxyGbTB4A). Під час
передбаченого програмою ЕГ ознайомлення із матеріально-технічною базою, що використовується під час
реалізації ОП, в онлайн режимі були продемонстровані лабораторії та бібліотека. Здобувачі вищої освіти засвідчили,
що вони на достатньому рівні забезпечені всім необхідним для якісного виконання ОНП, мають безкоштовний
доступ до технічних засобів, лабораторного та іншого обладнання, матеріалів, бібліотечного фонду, інтернету.
Запроваджені в закладі організаційні заходи повною мірою задовольняють вимогам висвітлення та апробації
результатів досліджень щодо присудження ступеня доктора філософії. Публікації у фаховому збірнику
«Овочівництво і баштанництво», видавництво матеріалів конференції, які проводяться на базі ІОБ НААН, для
аспірантів є безкоштовними. Передбачені Колективним договором компенсації за успішну публікаційну діяльність
поширюються на аспірантів ( https://is.gd/qeep4f). Із бесіди з науковими керівниками аспірантів було встановлено,
що закупівля необхідних матеріалів, реактивів відбувається згідно заявок наукових керівників відділів та
лабораторій. Доступність до інформаційних ресурсів забезпечується завдяки систематичному оновленню
бібліотечного фонду, безкоштовному доступу до баз Scopus і Web of Science. Апробація результатів дисертації
здобувачів відбувається на семінарах, Днях поля та конференціях, які проводяться установою
(https://ovoch.com/ua/naukovi-vidannya/zbirniki-tez/). Інститутом здійснюється видавництво журналу
«Овочівництво і баштанництво», який включений до Переліку наукових фахових видань України групи «Б» у галузі
«Сільськогосподарські науки» (201 – Агрономія, 202 – Захист і карантин рослин) відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. та реферується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus,
Ulrich's Periodicals Directory та вітчизняних базах (https://vegetables-journal.com/index.php/journal). Результати
досліджень здобувачів регулярно презентуються на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях
(blob:https://office.naqa.gov.ua/3a44f8ef-0be3-4094-acbe-c4d0be4a23d4; https://is.gd/Xoerhl /). Участь у міжнародних
заходах, програмах академічних обмінів та публікаційна активність здобувачів саме у закордонних виданнях є
недостатньою та потребує активізації з боку наукових керівників та ЗВО. В ІОБ створена «критична маса вчених» за
напрямом діяльності аспірантів, що забезпечує ефективну комунікацію впродовж навчання та підсумкову атестацію
через створення Разових рад для захисту дисертаційних робіт (додаток 3).

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

В Інституті овочівництва та баштанництва НААН сформована сучасна наукова платформа, на якій проходять різні
наукові заходи за участю іноземних представників наукових установ та підприємств. Регулярно проводяться
Міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, до організації та участі в яких активно
залучаються здобувачі (https://ovoch.com/ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii-seminari/). За результатами
зустрічі із керівництвом закладу та гарантом ОНП встановлено, що здобувачі ОНП залучаються в межах своїх
наукових тематик до реалізації наукових програм, виконавцем яких є ІОБ НААН. Одним із інструментів залучення
здобувачів інституту до міжнародної академічної спільноти є публікації з науковими керівниками в наукових
виданнях України та іноземних, які індексуються у міжнародних наукометричних базах Web of Science, Scopus, Index
Copernicus (blob:https://office.naqa.gov.ua/23d8c5e9-1443-4811-91c1-696111516d52). Для стимулювання інтеграції
наукових здобувачів у світове наукове співтовариство Колективним договором передбачене покриття витрат за
публікацію статей у виданнях, що входять до провідних науково-метричних баз Scopus і WoS. Заходи ІОБ НААН
залучення здобувачів до публікації за кордоном та інших форм взаємодії із міжнародною науковою спільнотою
потребують посилення.

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.
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Наукові керівники аспірантів в ІОБ, серед них доктори с.-г. наук, Куц О. В., Івченко Т. В. та Сергієнко О. В., активно
публікують свої наукові здобутки, що можна довести профілями у Гугл Академії, ORCID, ID Scopus та ін.: Куц О. В.
(http://surl.li/bcvqv, http://surl.li/bcvra), Сергієнко О. В. (http://surl.li/bcvre, http://surl.li/bcvrf, http://surl.li/bcvrh),
Івченко Т. В. (http://surl.li/bcvrl, http://surl.li/bcvrn, http://surl.li/bcvrq). Кожен із наукових керівників є керівником
НДР. Так, НДР: 18.00.02.02.Ф «Наукове обґрунтування механізмів живлення овочевих рослин для підвищення
якості продукції до вимог ЄС за біоадаптивних технологій вирощування» керує Куц О. В.; 20.00.02.10.П
«Розроблення елементів технології виробництва спаржі зеленої в Лісостеповій зоні України», № ДР 0121U108062
керує Івченко Т. В.; 20.00.01.09.Ф «Науково-методичні аспекти використання генетично маркованого вихідного
матеріалу при створенні гетерозисного гібриду кавуна», № ДР 0121U108068 керує Сергієнко О. В. За останній час всі
наукові керівники пройшли підвищення кваліфікації у СумДУ "Методи активізації навчального процесу: сучасні
тренди" у період з 15.11.21 до 19.11.21, що підтверджується відповідними сертифікатами, які були надані на запит ЕГ і
відображаються у кабінеті експерта. Двоє із наукових керівників пройшли онлайн стажування із педагогічної
майстерності (Сергієнко О. В. та Івченко Т. В.,) у м. Краків, Польща (http://surl.li/bcvtg). Крім того, Івченко Т. В.
прийняла участь у офлайн семінарі "Органік школи" у м. Мінськ, Білорусь (http://surl.li/bcvtl), відвідала "The society
criobiology`s 58th annual meeting" 20-23.07.2021, що підтверджено сертифікатом. Куц О. В. пройшов вебінар "Using
the opportunities of cloud services on the example og google meet, google classroom platforms in the modern online
education" в період із 14 по 21 грудня 2020 року, що підтверджено сертифікатом. Також пройшов два підвищення
кваліфікації у ХНАУ ім. В. В. Докучаєва на кафедрі агрохімії (2020 рік) та плодоовочівництва і зберігання (2019 рік)
у розмірі 6 кредитів ЄКТС. Сергієнко О. В. пройшла курси підвищення кваліфікації 20-26 лютого 2021 р. в Інституті
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН за напрямком "Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних
досліджень", а у 2020 році отримала підвищення кваліфікації в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва на кафедрі генетики,
селекції та насінництва у розмірі 6 кредитів ЄКТС, підтвердженням є наявність відповідних сертифікатів. До того ж
керівники та аспіранти беруть участь у міжнародних наукових конференціях, що висвітлюється на сайті Інституту
(http://surl.li/bcvwn) та в Інформації за освітньо-науковою програмою «Агрономія» щодо відповідності напрямів
досліджень аспірантів та їх наукових керівників, що було надано на запит ЕГ.

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

Правила академічної доброчесності регулюються в ІОБ "Кодексом академічної доброчесності"
(https://ovoch.com/assets/files/catalog/polozhennya/kodeks.pdf). Створено Раду сприяння академічній доброчесності,
що складається із п’яти осіб. Її головною функцією є одержання і розгляд заяв про порушення Кодексу академічної
доброчесності, а також надання пропозицій адміністрації щодо накладання певних санкцій
(https://ovoch.com/ua/naukova diyalnist/akademichna dobrochesnist/akademichna dobrochesnist/). Для аспірантів
проводяться щорічні опитування (https://ovoch.com/ua/pidgotovka-naukovih kadriv/yakist osviti1/opituvannya
zdobuvachiv/anketa dlya zdobuvachiv/https docs.google.comformsd1n16d0ogpdt9rttlx6s9acf5a1nmfk5ihb10rhi4nkugedit/)
та створена вебсторінка із детальною інформацією про академічну доброчесність (https://ovoch.com/ua/naukova-
diyalnist/akademichna-dobrochesnist/). За результатами опитування створено звіт
(https://docs.google.com/document/d/1qCcXCrZHG85avO6wstgpbCpUEikgPDjhDTHuTRid2Eg/edit), в якому було
зроблено висновок, що існує необхідність дещо підвищити обізнаність аспірантів з цього питання. Щороку Терьохіна
Л. А. під час викладання свого предмету проводить двогодинну лекцію з теоретичними основами академічної
доброчесності, а на практичному занятті знайомить здобувачів із платформою Unicheck. Кожний науковий твір
перед публікацією в Інституті перевіряють на присутність запозичень. На офіційному сайті Інституту є сертифікати,
які засвідчують те, що Терьохіна Л. А. прослухала вебінари на тему антиплагіату (https://ovoch.com/ua/naukova-
diyalnist/akademichna-dobrochesnist/uchast-u-vebinarah/). За наданими на запит ЕГ документами було підтверджено
дотримання академічної доброчесності за результатами перевірки дисертаційних робіт чи звітів аспірантських
робіт. Наразі серед наукових, науково-педагогічних працівників і аспірантів фактів порушення академічної
доброчесності виявлено не було. Однак, створено низку механізмів щодо її подолання. Так, наприклад, особа, що
порушила Правила може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності, або Вчена рада може скасувати своє
рішення з призначення наукового керівника, якщо це стосується аспіранта.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ІОБ НААН має розвинуту матеріально-технічну базу, яка дозволяє виконання дисертаційних досліджень за
спеціальністю 201 «Агрономія» на високому рівні. Лабораторії, що залучені до реалізації ОНП, мають сучасне
обладнання (прилади, реактиви, хімічний посуд, тощо) та висококваліфікований кадровий склад співробітників.
Наукова інфраструктура є доступною та безкоштовною для здобувачів. Заклад створює умови та стимулює
залучення здобувачів та НПП до участі у міжнародному науковому середовищі. Сильною стороною є активна
наукова робота та публікаційна активність наукових керівників здобувачів освіти, що збігається із тематикою
дисертаційних робіт аспірантів. Інститут веде активну роботу по пропагуванню академічної доброчесності. В ІОБ
висока мотивація публікаційної активності НПП та аспірантів, яка підтримується адміністративно та матеріально.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

Участь у міжнародних заходах, програмах академічних обмінів та публікаційна активність здобувачів саме у
закордонних виданнях є недостатньою та потребує активізації з боку наукових керівників та ЗВО. Рекомендовано
започаткувати проведення на систематичній основі міжнародної конференції з питань овочівництва із залученням
іноземних установ та активізувати участь здобувачів у конференціях за кордоном. Рекомендовано започаткувати
проведення на систематичній основі міжнародної конференції з питань овочівництва із залученням іноземних
установ та активізувати участь здобувачів у конференціях за кордоном.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП «Агрономія» має достатній рівень узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями. З огляду на
релевантність викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв у генеруванні
підсумкової оцінки, можна визнати достатній рівень відповідності ОНП «Агрономія» Критерію 10 на рівні В.

IV. Інші спостереження

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

Експертна група вдячна адміністрації , гаранту, всьому академічному та допоміжному персоналу, що забезпечують
підготовку за ОНП, здобувачам вищої освіти за ОНП, роботодавцям, працівникам структурних підрозділів за
прикладені зусилля та готовність до комунікацій під час зустрічей з експертами. Керівництво навчального закладу
створило сприятливі умови для роботи експертної групи, забезпечивши відкритість, своєчасне і повне надання
інформації для проведення експертизи. Всі учасники освітнього процесу за ОНП, включаючи стейкхолдерів,
прийняли активну участь в оновленні ОП, в різних формах на різних етапах сприяли проведенню експертизи. З
переважною більшістю документів, які представлені в звіті про результати акредитаційної експертизи ОНП,
експерти ознайомились на офіційному сайті. Висловлені думки, надані консультації та побажання від експертів
були позитивно сприйняті гарантом та керівництвом ЗВО, для врахування їх з метою покращення якості освіти на
освітньо-науковій програмі "Агрономія" спеціальності 201 «Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня
кваліфікації PhD доктор філософії .

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 2_Звіт ІОБ.pdf 2ks7IvZI8ktP11Kll2LPIjn1vFvltY7d43en6NKxyH0=

Додаток Додаток 3_Звіт ІОБ.pdf 1CiPZJzgYOt1U2aCa1dFrw/nwvN/X+vKnWEooRc1E
Gg=

Додаток Додаток1_Реалізація заходів
щодо зауважень ГЕР за

акредитації 2020_2021р.pdf

oes52hj73FTjiuDQTHKC1TMxRSJLjplshQXNzQvwM
E4=

Додаток Додаток 4_Рroekt-zvitu-
gromadskogo-obgovorennya-onp-

1 (1).pdf

NZu8/bhmZqNU50TA2oXj2F5U/dttycl4XRZoFJ2ZC
FE=

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Каленська Світлана Михайлівна

Члени експертної групи

Рудік Олександр Леонідович

Дацько Оксана Миколаївна
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