
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 Федонюк Тетяна Павлівна, Стеценко Ірина Ігорівна, Заплатинський
Василь Миронович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

-

Дати візиту до ЗВО 09.11.2020 р. – 11.11.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://ovoch.com/files/osvita/Vidomosty.pdf

Програма візиту експертної групи http://ovoch.com/files/osvita/programaakredit.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

Експертною групою під час дистанційного візиту (із використанням технічних засобів) було перевірено
достовірність інформації, наведеної у Відомостях про самооцінювання та здійснено перевірку необхідної
документації. Слід відмітити, що таблиця 2 Відомостей самооцінювання, яка додана до справи, та аналогічна
таблиця 2 у Відомостях самооцінювання на сайті ІОБ (http://ovoch.com/files/osvita/Vidomosty.pdf) не є тотожними,
остання містить повну інформацію. Загальне враження від реалізації освітньо-наукової програми “Агрономія»
третього освітньо–наукового рівня вищої освіти (доктор філософії) в Інституті овочівництва і баштанництва НААН
поєднує позитивну складову від наукової компоненти та занепокоєння, зумовлене слабкою складовою освітньої
компоненти. З однієї сторони в ІОБ є потужна наукова база, необхідне та доступне здобувачам матеріально-технічне
забезпечення, необхідна критична маса фахівців з великим практичним та науковим досвідом, серед яких доктори
та кандидати наук. З іншої сторони суттєві помилки при складанні та оновленні документів освітньої компоненти
(навчальних планів, програм дисциплін тощо), низька педагогічна дисципліна. Відсутність педагогічної
компоненти до 2020 року, що унеможливлювало отримання компетенцій для обіймання посад викладачів,
заявлених в ОНП. Внутрішнє забезпечення якості теж потребує удосконалення починаючи з педагогічної
дисципліни, використовуваного програмного забезпечення для встановлення рівня плагіату і закінчуючи дуже
великими % допустимого плагіату. В ІОБ НААН відсутня зрозуміла система проведення конкурсу серед НПП.
Здобувачі останнього року навчання та випускники 2020 року не мають критичної маси публікацій необхідних для
захисту дисертаційної роботи. На підставі результатів дистанційного візиту та аналізу документації ЕГ може
констатувати, що реалізація ОНП «Агрономія» в ІОБ не повної відповідності освітньої програми критеріям Додатку
до Положення про акредитацію освітніх програм (за критеріями 4 та 6).

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП «Агрономія» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії Інституту, враховують позиції та потреби
стейкґолдерів, а також тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, галузевий та регіональний контекст. Зміст
ОНП відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія». Правила прийому на навчання за ОНП
«Агрономія» являються чіткими та зрозумілими, враховують особливості ОНП. На веб-сайті закладу розміщені
робочі програми та методичні рекомендації. ОНП передбачає реальне поєднання навчання та досліджень і
практичну реалізацію результатів досліджень. Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими і
заздалегідь оприлюдненими. Існує зрозуміла й прозора для здобувачів процедура оцінювання й оскарження
результатів навчання. До сильних сторін можна віднести наявність досить потужної матеріально-технічної бази,
атестованих лабораторій і дослідної мережі, бібліотечного фонду і архіву із понад 110 тисячами примірників;
забезпечення здобувачів робочими місцями у закладі з наявним комп’ютерним обладнанням, а також можливістю
проживання у гуртожитку. Сильними сторонами є наявність достатньої нормативно-правової бази, що регламентує
основні складові внутрішнього забезпечення якості освіти; активне залучення усіх стейкхолдерів до перегляду ОНП
і покращення освітньо-наукового процесу. Підготовка за ОНП «Агрономія» в ІОБ НААН успішно впроваджується
завдяки науковим школам, історичним традиціям, співпраці з міжнародними та вітчизняними науковими
установами, поєднанню освітянської, наукової складової ОНП із виробництвом. Аспіранти включені до виконання
наукових проєктів у ІОБ НААН за напрямами своїх досліджень. Повна відповідність та узгодженість напрямів
діяльності керівників і відділів темам дисертаційних робіт аспірантів. В ІОБ НААН витримано принцип «критичної
маси» дослідників за представленим напрямом досліджень.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Рекомендується провести аналіз аналогічних вітчизняних та іноземних ОНП та врахувати їх позитивний досвід.
Рекомендовано покращити наявну форму анкети, яка спрямована на збір інформації щодо рівня задоволеності
ОНП, розширити блок питань, які стосуються якості викладання ОК, а також проводити анкетування двічі на рік. ЕГ
рекомендує збільшити обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями та забезпечують набуття універсальних навичок дослідника. Також запропоновано переглянути
ЗПРН та СПРН та забезпечити ПРН повністю обов’язковими освітніми компонентами ОНП. ЕГ рекомендує
збільшити кількість та різноманітність вибіркових компонент. За ОНП потрібно організувати проведення
педагогічної практики з чітким окресленням обсягів у кредитах і включенням її до ОНП та НП, а також розглянути
можливість введення окремої дисципліни педагогічного спрямування з метою формування компетенцій необхідних
для обіймання посад викладацького спрямування, передбачених ОНП. Рекомендовано покращити обізнаність
здобувачів щодо процедур формування індивідуальної освітньої траєкторій, щодо форм та методів навчання, а
також з питань пов’язаних з графіком освітнього процесу та розкладом занять. Рекомендовано розробити правила
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. У Положенні про організацію освітнього процесу
не деталізовано питання щодо поєднання навчання та досліджень та не визначено порядок призначення наукового
керівника та обрання теми дисертаційної роботи, а також інші питання поєднання наукової роботи. Оновлення
робочих програм дисциплін проводиться на неналежному рівні. На неналежному рівні знаходиться додержання
розкладу занять. Слід активізувати процес інтернаціоналізації діяльності ІОБ НААН, розширити міжнародну
діяльність, сприяти залученню здобувачів вищої освіти ОНП «Агрономія» до академічної мобільності. Звернути
увагу на розробку навчальних планів. Не встановлені чіткі критерії атестації здобувачів. Високий допустимий
відсоток плагіату в роботах. Використання неліцензійних продуктів при перевірці на плагіат наукових робіт.
Слабкою стороною на вебсайті є недостатня представленість інформації щодо повірки обладнання і атестації
лабораторій. Рекомендовано активізувати роботу щодо створення умов для навчання та перебування у закладі
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людей з особливими потребами. Рекомендовано розробити онлайн-форми анкетування для роботодавців і
випускників. Відсутність даних у відкритому доступі щодо випускників та їх працевлаштування. Не всі підрозділи
сайту ІОБ перекладені з української. Слабкою стороною може бути в перспективі несвоєчасне представлення до
захисту дисертаційних робіт, пов’язане з відсутністю публікацій в періодичних виданнях, що входять до
наукометричних баз Scopus та Web of Science. З огляду на це, рекомендуємо акцентувати увагу на своєчасності
опублікування результатів досліджень.

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.

Мета ОНП «Агрономія» 2016 року (відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 14:09:30), 2019 року
(http://ovoch.com/files/osvita/Osvitnja_programa2019.pdf), а також 2020 року
(http://ovoch.com/files/osvita/Osvitnja_programa2020.pdf) корелює з місією Інституту та шляхами її реалізації
(http://www.ovoch.com/misija.html) щодо підготовки висококваліфікованих науковців за спеціальністю
«Агрономія». Під час зустрічі експертної групи з керівництвом та гарантом ОНП було підтверджено, що її цілі
відповідають місії Інституту. Відповідно до ОНП особливістю програми є орієнтація на розширення та поглиблення
теоретико-методологічного та науково-методичного забезпечення технологій створення і розмноження
конкурентоздатних сортових і гібридних генотипів овочевих і баштанних видів рослин, технологій вирощування
товарної продукції та насіння. За відсутності чіткої стратегії розвитку Інституту, а лише наявності місії та стисло
окресленими шляхами її реалізації, експертною групою запропоновано розробити стратегію розвитку на 2020-2025
рр.

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

При формуванні цілей ОНП та ПРН у 2016 року були враховані здебільшого інтереси академічної спільноти
Інституту. При перегляді ОП у 2019 р. і 2020 р. розширилося коло залучених до формування ОП стейкґолдерів, до
робочої групи були включені здобувачі вищої освіти, голова Ради молодих вчених та спеціалістів, зовнішні
стейкґолдери з Харківських ЗВО агрономічного спрямування, а також ТОВ Торговий дім «БТУ-центр». Установою
проводяться засідання вченої ради Інституту, групи із забезпечення якості освіти, на яких розглядаються питання
щодо вдосконалення ОНП з урахуванням інтересів зацікавлених осіб (копії протоколів засідань - відповідь на запит
ЕГ від 9 листопада 2020 р., 15:02:48). Здобувачі вищої освіти також залучались шляхом проведеного анкетування
(результати анкетування 2019 р. - http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2019.pdf, 2020 р. -
http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf, форма анкети та приклад заповненої анкети – відповідь
на запит ЕГ від 6 листопада 2020 р., 16:25:36), аналіз якого проводив гарант ОП, Куц О.В. Експертна група відмітила
потребу у вдосконаленні форми анкети, зокрема індивідуалізація оцінки викладачів. З роботодавцями Інститутом
укладені договори про співробітництво (копії договорів - відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 15:02:48; 10
листопада 2020 р., 15:16:46), на основі яких відбувається їх залучення до обговорення питань щодо покращення
ОНП, що було підтверджено під час зустрічі з ними, а саме: Пузік Л. М. та Романовим О.В.

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.

Інститут являється головною науковою галузевою установою з питань овочівництва і баштанництва в Україні,
одним з напрямів діяльності якого є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через освітньо-наукову програму
«Агрономія». Проаналізувавши відомості про самооцінювання та ОНП ЕГ з’ясувала, що цілі та ПРН ОНП
враховують тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, також під час акредитаційної експертизи
роботодавцями як закладами вищими освіти, так і виробничниками було підтверджено потребу у випускниках ОНП
«Агрономія», які підготовлені Інститутом, та висловлено бажання працевлаштувати їх, також керівництво установи
повідомило про те, що випускники успішно продовжують наукову діяльність у них. Гарант ОНП зазначив, що за
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розробки та оновлення ОНП прийнято до уваги власний досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації та досвід
подібних програм в інших ЗВО (ХНТУСГ, ХНАУ), проте експертна група, проаналізувавши ОНП, вважає, що досвід
аналогічних вітчизняних програм був недостатньо врахований (наприклад, питання педагогічної практики та
відповідної освітньої компоненти), також при наступному перегляді ОНП потрібно проаналізувати іноземні 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.

Освітній стандарт за третім (освітньо-науковим рівнем) зі спеціальності 201 Агрономія відсутній. Інститутом
розроблено ОНП, програмні результати навчання якої поділені на загальні (ЗПРН 01-07) та спеціальні (СПРН 01-
30). Загалом ПРН ОП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для даного кваліфікаційного рівня
(таблиця 3 додатку до відомостей про самооцінювання). Експертною групою запропоновано узагальнити певні
ЗПРН та СПРН, що у результаті зменшить кількість ПРН, покращить їх якість та створить можливість забезпечити
ПРН повністю обов’язковими освітніми компонентами ОНП.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «Агрономія» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії Інституту. Цілі освітньої програми та
програмні результати навчання у формуванні ОНП визначалися з урахуванням позицій та потреб стейкґолдерів, а
також тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту.

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

Запропоновано розробити стратегію розвитку Інституту, в якій врахувати шляхи вдосконалення ОНП.
Рекомендовано покращити наявну форму анкети, яка спрямована на збір інформації щодо рівня задоволеності
ОНП, розширити блок питань, які стосуються якості викладання ОК, а також проводити анкетування двічі на рік.
Необхідно провести аналіз аналогічних вітчизняних та іноземних програм та врахувати їх позитивний досвід.
Експертна група радить переглянути перелік ЗПРН і СПРН та вдосконалити його.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП «Агрономія» відповідає рівню В за Критерієм 1, тому що її цілі корелюють з місією Інституту, при проектуванні
були враховані інтереси стейкґолдерів, а також тенденції ринку праці, проте наявні рекомендації експертної групи
щодо покращення ОП за цим критерієм, які можна врахувати при наступному перегляді ОНП та являються
несуттєвими.

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).

При вивченні питання обсягу ОНП та її ОК експертна група проаналізувала інформацію надану у ВС, ОНП 2016 р.,
2019 р. і 2020 р., НП 2016 р., 2017 р., 2018 р. (відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 14:09:30), 2019 р.
(http://ovoch.com/files/osvita/Osvitnja_programa2019.pdf) і 2020 р.
(http://ovoch.com/files/osvita/Osvitnja_programa2020.pdf), а також отриману під час зустрічей. Термін навчання на
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освітньо-науковій програмі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової ОНП 2016 р., 2019 р. і 2020 р. складає
32 кредити ЄКТС, що в межах закону (30-60 кредитів ЄКТС), що визначено частиною 6, статті 5 Закону України
«Про вищу освіту». ОК становлять 3-6 кредитів ЄКТС. Експертна група загалом відмічає відповідність ОНП 2016 р.,
2019 р. і 2020 р. пунктові 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук,
затверджений Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 р.: 1. Обсяг ОК, які забезпечують здобуття глибинних знань із
спеціальності, складає 16 кредитів ЄКТС. 2. Обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями, складає 4 кредитів ЄКТС. 3. Обсяг ОК, які забезпечують набуття універсальних
навичок дослідника, складає 6 кредитів ЄКТС. 4. Обсяг ОК, які спрямовані на здобуття мовних компетентностей,
складає 6 кредитів ЄКТС. Експертна група рекомендує збільшити обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння
загальнонауковими (філософськими) компетентностями та забезпечують набуття універсальних навичок
дослідника.

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.

При ознайомленні з ОНП «Агрономія», затвердженої у 2016 році, експертною групою була відмічена відсутність
такого змістовного блоку як «Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна послідовність», а також
матриць відповідностей. Проте при перегляді ОНП «Агрономія» у 2019 році робочою групою були усунуті ці
недоліки, оновлена ОП являється структурованою та інформативною. Освітні компоненти ОНП становлять логічну
взаємопов’язану систему, проте рекомендовано побудувати структурно-логічну схему в ОНП ступенево за
семестрами, де буде відображено, що ОК логічно підпорядковані стосовно тих ОК, що є передумовою для вивчення
інших. Експертна група пропонує розподілити кількість кредитів ЄКТС ОК «Методологічні основи організації та
проведення наукових досліджень» не по 4 рокам навчання, а максимум по 3 рокам. Згідно матриці забезпечення
програмних результатів навчання відповідним компонентам ОНП «Агрономія» 2020 року, обов’язкові ОК у
сукупності дозволяють досягти загальних ПРН (ЗПРН.01-07), проте спеціальні ПРН, а саме СПРН. 05, 06, 12, 13, 15,
21, 22, 30 не забезпечені обов’язковими ОК, а потребують вибору певних вибіркових компонент. Як вже зазначалось
вище, ЕГ рекомендує узагальнити певні ЗПРН та СПРН, що у результаті зменшить кількість ПРН, покращить їх
якість та створить можливість забезпечити ПРН повністю обов’язковими освітніми компонентами ОНП.

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. Теоретичний зміст предметної області орієнтований на розширення та поглиблення теоретико-
методологічного та науково-методичного забезпечення технологій створення і розмноження конкурентоздатних
сортових і гібридних генотипів овочевих і баштанних видів рослин, технологій вирощування товарної продукції та
насіння. Освітні компоненти «Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин», «Наукові основи
виробництва овочевої і баштанної продукції», «Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних видів рослин»,
«Насінництво з основами селекції овочевих і баштанних культур», «Методологія виробництва органічної овочевої і
баштанної продукції», «Управління якістю і сертифікація овочевої продукції» забезпечують здобуття глибинних
знань зі спеціальності 201 Агрономія; вивчення дисциплін «Філософія» дозволяє оволодіти загальнонауковими
(філософськими) компетентностями; освітні компоненти «Методологічні основи організації та проведення
наукових досліджень» спрямовані на набуття універсальних навичок дослідника; дисципліна «Іноземна мова за
професійним спрямуванням» забезпечує здобуття мовних компетентностей.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії та порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти
в установі регламентується такими нормативними документами: «Положення про порядок формування
індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту овочівництва і
баштанництва НААН (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita4.pdf); «Положення про організацію
освітнього процесу» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf). Проаналізувавши НП 2016 р., 2017 р.,
2018 р. (відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 14:09:30), відмічена наявність двох спеціалізацій «Селекція та
насінництво» та «Овочівництво», кожна з яких містить дві ОК, обсягом 8 кредитів ЕКТС загалом, що забезпечує
можливість вибору дисциплін обсягом не менше 25 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОНП. Наявність
спеціалізацій певним чином обмежує вибір здобувачами, тому при перегляді ОНП у 2019 р. у здобувачів з’явилась
можливість обирати будь-які дві дисципліни з чотирьох наявних, не обмежуючись спеціалізаціями, проте Інститут
не уніфікував форми контролю та обсяг однієї дисципліни в кредитах ЄКТС, через це виникла проблема з
реалізацією вибору дисциплін обсягом не менше 25% кредитів ЄКТС (наприклад, обравши ВК.01 «Теоретичні
основи селекції овочевих і баштанних видів рослин» - 4 кредити ЄКТС і ВК. 04 «Управління якістю і сертифікація
овочевої продукції» - 3 кредити ЄКТС, у сумі отримаємо 7 кредитів ЄКТС, що становить 22%). При перегляді ОНП у
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2020 р. зовнішніми стейкґолдерами (протокол Вченої ради - відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 15:02:48)
були надані рекомендації щодо покращення індивідуальної траєкторії навчання здобувачів, які були враховані, у
результаті чого ОНП 2020 року забезпечує без обмежень індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти
навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. ЕГ рекомендує продовжувати вдосконалювати
формування індивідуальної освітньої траєкторії, збільшуючи кількість вибіркових компонент. Перелік як
обов’язкових, так і вибіркових навчальних дисциплін, а також їх актуальне методичне забезпечення розміщено у
вільному доступі на офіційному сайті установи (http://www.ovoch.com/osvita.html). Експертна група також
ознайомилась з прикладом індивідуального плану здобувача вищої освіти, Лінника З.П., заявами здобувачів для
вибору навчальних дисциплін (відповідь на запит ЕГ від 6 листопада 2020 р., 16:25:36). Під час акредитаційної
експертизи здобувачі третього року навчання, Шевченко С. В. та Лялюк О. С., зазначили, що їм на вибір було надано
4 дисципліни, з яких вони мали змогу обрати 2, написавши заяву. Проте експертна група рекомендує покращити
обізнаність здобувачів щодо процедур формування індивідуальної освітньої траєкторій в цілому та вибору ними
певних навчальних дисциплін зокрема.

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

У ВС та під час зустрічей з керівництвом та академічною спільнотою ЗВО наголошено про те, що ОНП спрямована
на максимальну підготовку здобувачів вищої освіти до планування, проведення та аналізу результатів власних
наукових досліджень. Наукова робота здобувачів проходить в лабораторіях та на дослідних ділянках інституту, а
також у виробничих дослідах сільськогосподарських підприємств-партнерів. ЕГ переконалась у цьому під час
спілкування зі здобувачами, роботодавцями, при огляді матеріально-технічного забезпечення ОП, під час аналізу
відповідей на запит ЕГ. Проте ЕГ зауважує, що практична підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-
наукового) ступеня передбачає їх готовність не лише до наукової діяльності, а й до викладацької. У ОНП
«Агрономія» 2020 року зазначено, що випускник може займати окрім посад наукового спрямування, також і посади
викладацького напрямку згідно класифікатору професій України: викладачі вищих навчальних закладів (2310):
докторант, доцент, професор кафедри (2310.1), асистент, викладач вищого навчального закладу (2310.2). Практична
підготовка здобувачів за викладацьким спрямуванням в Інституті перебуває на етапі вдосконалення: програма
навчальної дисципліни «Методологічні основи організації та проведення наукових досліджень» включає
змістовний модуль 4. Загальні основи педагогіки вищої школи (22 год.) (РП 2019 р. -
http://ovoch.com/files/osvita/RP32019.pdf та РП 2020 р. - http://ovoch.com/files/osvita/RP32020.pdf), також здобувачі
ОНП, Пилипенко Л. В. та Ахтирченко О. М., проходи педагогічну практику у ХНАУ у 2020 р., ЕГ була
проаналізована документація щодо проходження педагогічної практики (відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020
р., 17:46:07). ЕГ рекомендовано організувати проведення педагогічної практики з чітким окресленням обсягів у
кредитах і включенням її до ОНП та НП, а також розглянути можливість введення окремої дисципліни
педагогічного спрямування.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) у Інституті здійснюється за допомогою ОК
«Філософія», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», а також змістовного модулю 3. Ділова українська
мова, правила оформлення та представлення результатів наукових досліджень ОК «Методологічні основи
організації та проведення наукових досліджень», також здобувачі виступають на семінарах та конференціях, участь у
практичних тренінгах, навчаннях, що проводяться в інституті та інших наукових і освітніх закладах; участь в
наукових заходах Ради молодих вчених ІОБ НААН. За результатами зустрічі зі здобувачами ЕГ рекомендує
посилити поінформованість здобувачів про форми та методи навчання через використання їх викладачами на своїх
заняттях, що також сприятиме розвитку соціальних навичок, наприклад: експерименти (управлінські та
комунікативні навички); метод мозкового штурму (розвиває здатність до оперативного мислення і включення у
командну роботу, культуру комунікації, розвиває навички участі у дискусіях); самоосвіта, завдання з пошуку
інформації, реферати, наукові доповіді (здатність навчатися протягом усього життя); моделювання, ділові ігри,
кейси (креативне мислення) та інші.

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

З огляду на відсутність професійного стандарту зміст ОНП «Агрономія» спрямовано на формування
компетентностей та результатів навчання згідно вимог 9 рівня Національної рамки класифікацій.

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.
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Обсяг самостійної роботи регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН
(http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf) і фіксується на рівні 55-85% від загального обсягу навчальної
дисципліни для денної форми навчання. На основі аналізу навчальних планів та робочих програм освітніх
компонент ОНП з’ясовано, що для денної форми навчання у середньому 66,7 % загального обсягу навчального часу
аспіранта, відведеного для вивчення конкретної дисципліни самостійно, що в свою чергу становить не більше, ніж
2/3 загального обсягу навчального часу. Винятком є лише ОК «Методологічні основи організації та проведення
наукових досліджень», де на аудиторні заняття відведено більше часу – 55,6% від загального обсягу. Під час
спілкування зі здобувачами ними не було надано скарг на надмірне аудиторне навантаження та нестачу часу на
самостійну роботу. Проте експертна група відмітила те, що аспіранти недостатньо поінформовані з питань,
пов’язаних з навчальним планом, графіком освітнього процесу та розкладом занять, хоча вищезазначена
документація наявна у вільному доступі на офіційному сайті установи (http://www.ovoch.com/osvita.html,
http://www.ovoch.com/nauka.html).

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

Підготовка здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за дуальною формою освіти не
здійснюється. Інститутом зазначено, що відбувається підготовчий етап для його впровадження.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів ОНП «Агрономія» 2020 р. відповідає вимогам
законодавства. Зміст ОНП відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія».

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

ЕГ рекомендує збільшити обсяг ОК, які спрямовані на оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями та забезпечують набуття універсальних навичок дослідника. Також запропоновано переглянути
ЗПРН та СПРН та забезпечити ПРН повністю обов’язковими освітніми компонентами ОНП. Під час акредитаційної
експертизи відмічено, що Інститутом відбувається удосконалення ОНП та НП з урахуванням забезпечення
можливості вільного вибору дисциплін аспірантами, ЕГ рекомендує збільшити кількість та різноманітність
вибіркових компонент. Рекомендується і надалі за ОНП провадити політику удосконалення формування
індивідуальної траєкторії навчання здобувача та чітко дотримуватись вимог чинного законодавства. За ОНП
потрібно організувати проведення педагогічної практики з чітким окресленням обсягів у кредитах і включенням її
до ОНП та НП, а також розглянути можливість введення окремої дисципліни педагогічного спрямування з метою
формування компетенцій необхідних для обіймання посад викладацького спрямування, передбачених ОНП.
Рекомендовано покращити обізнаність здобувачів щодо процедур формування індивідуальної освітньої траєкторій,
щодо форм та методів навчання, а також з питань пов’язаних з графіком освітнього процесу та розкладом занять.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОНП «Агрономія» характеризується достатнім рівнем узгодженості із якісними характеристиками за підкритеріями
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (обсяг ОНП та окремих її освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства, зміст ОНП
відповідає предметній області спеціальності, освітні компоненти ОНП становлять логічну взаємопов’язану систему,
структура ОНП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії), експертною групою
надані рекомендації щодо покращення ОНП «Агрономія» з підкритеріїв 2.5, 2.6 (практична підготовка здобувачів
викладацького спрямування, урізноманітнення способів набуття соціальних навичок) Виходячи з релевантності
викладеної інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової
оцінки, можна зробити висновок щодо достатньої відповідності ОНП «Агрономія» Критерію 2 (з незначними
недоліками).
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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.

Порядок та умови вступу на навчання за ОП у Інституті регламентуються Правилами прийому до аспірантури ІОБ
НААН на 2020 р., Положенням про приймальну комісію ІОБ НААН та Положенням про організацію освітнього
процесу в ІОБ НААН. Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, актуальна документація оприлюднена на офіційному веб-сайті Інституту:
http://www.ovoch.com/nauka.html, а також була надана ЕГ як відповідь на запит від 9 листопада 2020 р., 14:09:30.
Вступ на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється на основі наявності у вступника освітнього
ступеня магістра (спеціаліста) та вступних іспитів. Під час зустрічі зі здобувачами було зазначено, що ними були
складені такі вступні іспити до аспірантури як: випробування з фаху, іноземна мова, додаткове випробування, яке
полягало у розгляді напряму їх наукових досліджень. Крім того здобувачі зазначили, що вони при вступі здавали
іспит з філософії, якого згідно програми вступних випробувань у них не передбачено.

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

Відповідно до Правил прийому до аспірантури (http://www.ovoch.com/nauka.html) на навчання за ОНП
«Агрономія» конкурсний відбір здійснюється у формі вступних іспитів зі спеціальності
(http://www.ovoch.com/files/osvita/ispyt.pdf) та з іноземної мови. Комплексний іспит зі спеціальності 201
«Агрономія» враховує особливості самої ОП та проводиться за програмою, що складається з двох частин: загальної
програми зі спеціальності та додаткової програми, яка розробляється відповідно до напряму наукового дослідження
за темою дисертаційної роботи здобувача. У ВС зазначено, що «вступники, які мають міжнародні сертифікати з
іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні С1 – С2, звільняються від складання
вступного іспиту з іноземної мови», на основі цієї інформації під час акредитаційної експертизи у ЕГ виникло
питання щодо перезарахування сертифікату здобувачі кандидату юридичних наук Пановій І.В., відповідь на яке
була надана Інститутом на сторінці акредитаційної справи від 9 листопада 2020 р., 17:18:27.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентуються п. Академічна мобільність
Положення про організацію освітнього процесу в ІОБ НААН (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf),
які потребують деталізації процедур визнання таких результатів навчання. Під час акредитаційної експертизи було
з’ясовано, що практики застосування вказаних правил на ОП «Агрономія» не було, а також те, що здобувачі
недостатньо поінформовані про дані правила.

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.

У ВС зазначено, що механізм визнання результатів неформальної освіти нормативно-правовою базою інституту не
передбачений. За наступного оновлення програми планується розробити критерії визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОНП «Агрономія» регламентуються низкою положень, які представлені на
офіційній сторінці Інституту. Процедури вступу є чіткими та зрозумілими, враховують особливості ОП, прозорими і
такими, що забезпечують доступ до навчання на третьому рівні за неупередженим конкурсом, що підтверджено в
ході дистанційного візиту експертної групи та розміщеною інформацією: http://www.ovoch.com/nauka.html.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Необхідно вдосконалити наявні механізми визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
деталізуючи їх. Здобувачі невпевнено надали інформацію щодо переліку вступних випробувань на ОНП. У
результаті проведеної акредитаційної експертизи рекомендується посилити інформування здобувачів про
можливість визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти. Рекомендовано розробити правила
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП «Агрономія» має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1, 3.2
(правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, а також враховують особливості програми), проте
недостатньо узгоджена за підкритеріями 3.3, 3.4 (потреба у деталізації правил визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, а також низький рівень поінформованості здобувачів про них, відсутність
правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті). Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв у генеруванні підсумкової оцінки, можна
зробити висновок щодо достатньої відповідності ОНП «Агрономія» Критерію 3 (з незначними недоліками).

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.

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в ОІБ НААН від 10 жовтня 2017 року
http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf навчання здійснюється за денною, вечірньою та заочною
формами. Основними формами навчання, які визначено у даному документі є лекції, лабораторні та практичні
заняття, семінари, консультації, самостійна робота здобувача та науково-дослідна робота. Під час дистанційних
зустрічей ЕГ з академічним персоналом та здобувачами було встановлено, що викладачі та здобувачі слабко
ознайомлені з формами та методами навчання і викладання, в тому числі з інноваційними. Аналіз матриці
відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання (Таблиця 3),
а також відомості про самооцінювання дозволив зробити висновок, що заявлені методи навчання і викладання
дозволяють досягти програмних результатів навчання. Заняття відбуваються у спеціальному приміщенні, яке слугує
також залою засідань Вченої ради, лабораторіях інституту та на дослідних ділянках. Під час особистих зустрічей у
фокус-групах зі здобувачами, адміністрацією представниками Ради молодих вчених з’ясовано, що Інститут
проводить опитування для з’ясування рівня задоволеності навчанням та викладанням у вигляді анкетування.
Результати анкетування за 2019 та 2020 роки http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2019.pdf показали
високий рівень задоволеності здобувачів. Найнижчий відсоток 76,7 (2019 р.) пов'язаний з викладанням
міжнародного досвіду в межах навчальних дисциплін та забезпеченістю лабораторій матеріально-технічною базою.
Результати анкетування у 2020 році http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf показали
покращення стану з викладанням міжнародного досвіду (85,7%) та погіршенням задоволеності матеріально-
технічною базою (74,2%). Здобувачі мають свободу вибору керівника дисертаційної роботи, тем дисертаційних робіт.
Вибір здобувачами освітніх компонентів носить реальний характер. Під час інтерв’ю здобувачі підтвердили, що під
час обговорення проблемних питань вони вільні у висловлюванні та відстоюванні власної думки та інтересів. У ОІБ
НААН серед здобувачів та викладачів підтримується культура свободи слова, творчості, поширення знань та
інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів.

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).

Інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання викладена у освітньо-науковій програмі та
робочих програмах навчальних дисциплін, розміщених на сайті ІОБ НААН http://www.ovoch.com/osvita.html, до
яких є вільний доступ. Обов’язкові компоненти ОНП включають 5 дисциплін та 4 вибіркові дисципліни. В інституті
інформація про освітні компоненти представлена у вигляді робочих програм та методичних вказівок, до яких є
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вільний доступ. Наприклад, робоча програма http://ovoch.com/files/osvita/RP4.pdf та методичні вказівки.
http://ovoch.com/files/osvita/MV4.pdf. Робочі програми з наступних дисциплін: «Філософія», «Іноземна мова»,
«Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин», «Наукові основи виробництва овочевої і баштанної
продукції», «Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних видів рослин» оновлено 3 вересня 2019 року. У 2020
році оновлено робочі програми 4 дисциплін (однієї обов’язкової та трьох вибіркових). Порядок та критерії
оцінювання наведені у робочих програмах. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи
регламентуються навчальними планами та розкладом занять (2020 рік), які додано ІОБ НААН для посилення
доказової бази. Положення про силабус навчальної дисципліни в Інституті овочівництва і баштанництва
http://ovoch.com/files/osvita/sylabus.pdf знаходиться в стадії обговорення. Інформація про вибіркові дисципліни
наведена в Переліку навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
спеціальності 201 Агрономія». Перелік включає 4 дисципліни. З 2016 по 2019 роки дві дисципліни були розраховані
на 4 кредити, одна на 5 кредитів та одна на 3 кредити («Методологія виробництва органічної овочевої і баштанної
продукції, 2016-2019» - 5 кредитів; «Управління якістю і сертифікація овочевої продукції 2016-2019»
http://ovoch.com/files/osvita/RP92019.pdf - 3 кредити). Така ситуація обмежувала можливості поєднання та вибору
дисциплін. У 2020 році було оновлено робочі програми, в результаті чого обсяг всіх дисциплін вибіркового блоку
становить 4 кредити, що розширює можливості вибору здобувачами.

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

В ІОБ НААН забезпечується поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП. Слід відмітити, що у Положенні
про організацію освітнього процесу http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf не деталізовано питань
поєднання навчань та досліджень та не визначено порядку призначення наукового керівника та обрання теми
дисертаційної роботи, інші питання поєднання наукової роботи. Під час особистих зустрічей у фокус-групах зі
здобувачами, адміністрацією, науковими керівниками здобувачів, представниками Ради молодих вчених з’ясовано,
що здобувачі приймають активну участь у проведенні польових та деяких лабораторних досліджень. Для
проведення досліджень здобувачів є можливість використовувати матеріально-технічну базу ІОБ НААН, а для
здобувачів денної форми навчання крім лабораторій, ще й дослідні ділянки інституту. Заняття за освітньою
програмою проводяться у класі обладнаному мультимедійною технікою, із застосуванням особистих ноутбуків
здобувачів. а також у лабораторіях ІОБ НААН та дослідних ділянках. Здобувачі беруть участь у наукових заходах, які
проводяться в ІОБ НААН та заходах з популяризації досягнень наукової діяльності, зокрема «Днях поля» тощо.

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

Експертною групою встановлено, що оновлення змісту навчальних дисциплін відбувається за потребою, що було
встановлено під час дистанційних зустрічей з академічним персоналом та гарантом. З 9 дисциплін що включає
обов’язкову та вибіркову складову у 2020 році було оновлено лише 4. Для прикладу представлено аналіз оновлення
дисципліни вільного вибору «Управління якістю і сертифікація овочевої продукції».
http://ovoch.com/files/osvita/RP92019.pdf 2019 р., та http://ovoch.com/files/osvita/RP92020.pdf 2020 р. Аналіз
засвідчив, що перелік рекомендованої літератури та методичного забезпечення не змінювався. У робочій програмі
2019 року в таблиці п. 12 тема 3 пропущена, а тема 9 в інших частинах програми відсутня. У робочій програмі 2020
року виправлено кількість тем, проте за темою 4 не передбачено отримання балів, практичної та самостійної роботи.
Попри те, що розробники програми додали нову тему 1, за якою передбачено практичне заняття та змінена кількість
практичних занять у наступних темах в порівнянні з РП 2019 року тематика практичних занять (розділ 6 РП) та
самостійної роботи (розділ 8 РП) залишилися без змін, що не відповідає змінам внесеним у розділі 4 «Структура
навчальної дисципліни». В програмі 2020 року, розрахованої на 120 год, вказано: «Навчальним планом на
вивчення дисципліни «Управління якістю і сертифікація овочевої продукції» відведено 90 годин, з них 14 годин –
лекції, 16 годин – практичні заняття, 60 годин – самостійна робота» . Програма дисципліни “Методологічні основи
організації та проведення наукових досліджень”, представлена на сайті, затверджена 26 вересня 2018 р. та 15
вересня 2020 р., тобто була переглянута за 2 роки. У програмі 2020 року оновлення стосувались тематики
семінарських та практичних занять, видалено 2 теми з самостійної роботи, за якими не вказувалась кількість годин,
що призвело до того, що у програмі 2020 року самостійна робота модулю 4 взагалі не висвітлена. Рекомендована
література в програмах аналогічна та частково застаріла (вся до 2010 року), методичне забезпечення до 2013 року.

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

Під час фокус зустрічей з НПП, здобувачами, випускниками та резервної зустрічі ЕГ було встановлено слабке
ознайомлення з розкладом занять. Під час зустрічі з НПП (понеділок) на запитання щодо проведення занять була
отримана відповідь, що заняття відбуваються лише в четвер та п’ятницю, тоді як згідно розкладу в понеділок та
вівторок повинні відбуватися заняття з філософії та англійської мови. Задля встановлення причин зриву занять і не
присутності на фокус зустрічі з цими викладачами було проведено телефонній зв'язок під час резервної зустрічі.
Викладач філософії не пам’ятав, кому він викладає, а свою відсутність пояснив тим, що повідомив ІОБ. Викладач
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англійської мови знаходився на лікарняному. Здобувачі 3-го року навчання під час фокус зустрічі надали
інформацію, що останнє заняття у них відбулось 2 (два) тижні назад. Згідно розкладу у них мав викладати гарант
ОНП. Випускниця Ланкастер не змогла чітко надати інформацію щодо вибору дисциплін, проведення занять за
заочною формою та сесією на 4 році навчання. Здобувачка другого року під час резервної зустрічі надала
інформацію, що вона спільно з викладачем коригують проведення занять, виходячи з власних потреб. Вищевказане
створює враження неякісного проведення освітнього процесу. Здобувачі та співробітники ІОБ НААН беруть участь у
міжнародних конференціях та інших освітньо-наукових заходах, проте переважно це заходи, які проводяться в
Україні. Зокрема 19 травня 2020 р. науковці лабораторії генетичних ресурсів, генетики та біотехнології ІОБ НААН
взяли участь у 44-й щорічній міжнародній конференції молодих вчених “Холод в біології та медицині – 2020”.
Випускниця ОНП 2020 року Ланкастер під час навчання приймала участь у міжнародних заходах, у першу чергу в
зв’язку з постійним проживанням за кордоном (Велика Британія). Під час фокус зустрічей було встановлено, що
міжнародна співпраця зазвичай передбачає обмін генетичним матеріалом. Слід відмітити прагнення науковців ІОБ
НААН у долученні до міжнародних програм та проектів, у фокус зустрічах відмічалось, що на розгляд було
направлено низку проектів, зокрема у «Горизонт 2020». Здобувач третього року Лялюк О.С. в ініціативному
порядку та за власний кошт відвідувала закордонні наукові установи. Вона отримала сертифікат про участь у
міжнародному заході “Innovative technologies for berry gardening”, який додано ІОБ до документів для посилення
доказової бази. Під час фокус зустрічей було встановлено, що здобувачі вищої освіти і науково-педагогічні
працівники мають безоплатний доступ до міжнародних баз Scopus та Web of Science Core Collection.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Розміщення на веб-сайті закладу робочих програм та методичних рекомендацій. Проведення занять в лабораторіях
ІОБ. Освітньо-наукова програма передбачає реальне поєднання навчання та досліджень і практичну реалізацію
результатів досліджень.

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

У Положенні про організацію освітнього процесу не деталізовано питання щодо поєднання навчання та досліджень
та не визначено порядок призначення наукового керівника та обрання теми дисертаційної роботи, а також інші
питання поєднання наукової роботи. Викладачі та здобувачі слабко ознайомлені з формами і методами навчання і
викладання. Оновлення програм дисциплін проводиться на неналежному рівні. На неналежному рівні знаходиться
додержання розкладу занять, допускаються зриви та пропуски занять та вільне коригування занять здобувачами та
викладачами. Слід активізувати процес інтернаціоналізації діяльності ІОБ НААН, розширити міжнародну
діяльність, сприяти залученню здобувачів вищої освіти ОНП «Агрономія» до академічної мобільності, участі у
закордонних конференціях та програмах мобільності. Проводити моніторинг безкоштовних міжнародних наукових
проектів, залучаючи викладачів та аспірантів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Знання та використання сучасних форм і методів навчання та викладання дисциплін знаходиться не на належному
рівні. Недостатнім є рівень перегляду та оновлення робочих програм дисциплін. Тому, викликає сумнів реальне
досягнення заявлених в ОНП цілей та програмних результатів навчання. Потребує суттєвого покращення
інтернаціоналізація діяльності ІОБ НААН. ОНП має недостатній рівень узгодженості з якісними характеристиками
за підкритеріями 4.1, 4.4 та 4.5 та достатній за підкритеріями 4.2 та 4.3. Виходячи з релевантності викладеної
інформації та підтверджуючих її фактів, питомої ваги окремих підкритеріїв в генеруванні підсумкової оцінки, можна
зробити висновок щодо недостатньої відповідності ОНП 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.
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Навчальний процес у ІОБ НААН забезпечується у відповідності до чинних нормативно-правових документів
України та регулюється Положенням про організацію освітнього процесу
http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів
викладені у робочих програмах дисциплін і є чіткими і зрозумілими, відповідають національній шкалі оцінювання і
шкалі ЕСТS. Робочі програми всіх дисциплін оприлюднено на сайті інституту овочівництва та баштанництва НААН.
Здобувачі навчаються за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього
процесу. Графіки проведення контрольних заходів для здобувачів оприлюднено у навчальних планах. Уточнення
дат відбувається через відділ наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення. Слід відмітити, що
навчальний план 2019 року заочної форми навчання містить сесію, але не містить ніякої навчальної роботи.
Навчальний план 2018 та 2017 років єдиний для заочної та денної форм навчання, що є нелогічним з огляду на
організацію заочної форми навчання. Навчальний план 2016 року не містить сесії. Тобто підсумкові контрольні
заходи з дисциплін відсутні. Під час фокус зустрічей здобувачі та викладачі засвідчили, що вони володіють
інформацією щодо форм контрольних заходів і системи оцінювання.

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

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 201 "Агрономія" відсутній. На
момент акредитації оприлюднено проект Стандарту вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за
спеціальністю 201 "Агрономія". Форми атестації здобувачів в ІОБ НААН регулюються «Положенням про організацію
освітнього процесу» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf). Під час вивчення дисциплін передбачено
поточний, модульний та підсумковий контроль. Підсумковим контролем знань здобувачів вищої освіти стосовно
навчальної складової є заліки та іспити. В ІОБ здійснюється проміжна та підсумкова атестація. Атестація здобувачів
проводиться на методичній комісії та Вченій раді ІОБ НААН. У відповідності до прикладу індивідуального плану
виконання освітньо-наукової програми підсумкова атестація передбачає «складання комплексного іспиту з
спеціальності». Під час фокус-груп ЕГ встановлено, що в ІОБ НААН дійсно проводиться щорічна атестація
здобувачів за підсумками кожного навчального року. До документів для посилення доказової бази ІОБ НААН додав
перелік аспірантів за роками навчання із зазначенням тем дисертаційних досліджень і наукових керівників, а також
індивідуальний план здобувача Лінника Захара Петровича.

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.

Критерії оцінювання освітньої складової викладені у робочих програмах дисциплін і відбуваються у формі заліку
або іспиту. Робочі програми містять чіткі критерії оцінки. Наукова складова ОНП оцінюється шляхом щорічної
атестації аспірантів, яка передбачає заслуховування на засіданнях методичної комісії та Вченої ради ІОБ НААН
звітів за результатами наукових досліджень (за попереднього рецензування звіту) з відображенням результатів
апробації наукових досліджень і публікаційної діяльності. Згідно «Положенням про організацію освітнього
процесу» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf) здобувач вважається атестованим при позитивному
відгуку наукового керівника, рецензентів звіту та коли за це рішення проголосували не менш як 2/3 членів вченої
ради. Під час фокус груп ЕГ не змогла встановити чітких критеріїв атестації чи не атестації здобувачів, що вимагає їх
розробки. Для прикладу наведемо аналіз проведений ЕГ. У відповідності до наданого прикладу індивідуального
плану (Лінник Захар Петрович) здобувач не виконав пункт щодо написання статті на першому році навчання та був
атестований, не підготовлено статтю та одні тези на другому році навчання та був атестований. На третьому році
навчання здобувачем стаття не опублікована та не опубліковані одні тези - опубліковані лише одні тези – здобувач
атестований. Під час фокус зустрічі аспірант запевнив, що він встигне опублікувати необхідну кількість статей, хоч
залишилось менше ніж півроку до крайньої дати коли можливий захист дисертаційної роботи. Разом з тим
програма досліджень здобувачем виконана. Складається враження, що підготовка здобувачів проводиться
здебільшого за системою підготовки аспірантів. Якість освіти в ІОБ НААН регулюється «Положенням про
забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за спеціальністю 201 Агрономія в Інституті
овочівництва і баштанництва НААН» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita2.pdf) від 27 лютого 2019 р.
Розв’язання можливих конфліктів регулюється «Наказом про Положення політики та процедури врегулювання
конфліктних ситуацій в ІОБ НААН» http://ovoch.com/files/kodeks.pdf та «Положенням про політику та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій в ІОБ НААН» http://ovoch.com/files/Polozhennya.pdf. Під час фокус груп
здобувачі, викладачі, представники Ради молодих вчених та адміністрація засвідчили що конфліктних ситуацій,
апеляцій та оскарження процедури проведення і результатів контрольних заходів на даній ОНП виявлено не було.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені у «Кодексі академічної
доброчесності» від 25.09.2018 р. http://ovoch.com/files/kodeks.pdf та «Положенні про виявлення та запобігання
академічного плагіату» http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_plagiat.pdf, яке було введено у дію «Наказом про
Положення про виявлення та запобігання плагіату» (http://ovoch.com/files/osvita/Nakaz_plagiat.jpg). У цих
документах зазначені процедури, які передбачають перевірку на плагіат основних видів наукових робіт здобувачів і
співробітників (дисертаційні роботи, монографії, рукописи статей і тез); містять рекомендації щодо виявлення і
профілактики плагіату, шкалу оцінювання рівня оригінальності наукових робіт, опис етапів процедури перевірки на
плагіат дисертаційних робіт тощо. Під час фокус-зустрічей ЕГ встановлено обізнаність здобувачів та працівників ІОБ
НААН з питаннями академічної доброчесності і плагіату. Разом з тим під час фокус зустрічей з академічним
персоналом була оприлюднена інформація, що у дисертаційних роботах допускається до 10 % плагіату, а в інших
роботах до 30-40% . Перевірка письмових робіт здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, які є у
відкритому доступі у мережі Інтернет (Advego Plagiatus, еTXT Antiplagiat). Однак, використання неліцензійних
продуктів можуть ставити під сумнів достовірність отриманих результатів перевірки та не можуть слугувати
повноцінним доказом їх оригінальності, тому ЕГ не радить Інституту використовувати вищезазначені ресурси.
Рекомендуємо заключити договір з офіційним представником антиплагіатної системи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими, зрозумілими і заздалегідь оприлюдненими. В Інституті
пропагується й дотримується академічна доброчесність на всіх етапах освітнього процесу та ланках управління
установою. Керівництво ІОБ намагається вбезпечити всіх учасників освітнього процесу від використання плагіату
через етичне виховання та інші методи впливу. Існує зрозуміла й прозора для здобувачів вищої освіти процедура
оцінювання й оскарження результатів навчання.

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

Навчальні плани побудовано не завжди вдало. Зокрема поєднання заочної та денної форми навчання у одному
плані, сесія в кінці року без навчальної роботи. Не встановлені чітких критеріїв атестації здобувачів, що потребує їх
розробки. Високий допустимий відсоток плагіату в роботах. Використання неліцензійних продуктів при перевірці на
плагіат наукових робіт.

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 та дотримання академічної доброчесності ЕГ встановила, що ОНП загалом відповідає
критерію 5 з недоліками, що не є суттєвими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Слід відмітити, що таблиця щодо професійної та академічної відповідності викладачів представлена у Відомостях
про самооцінювання освітньо-наукової програми, яка долучена до акредитаційної справи
https://office.naqa.gov.ua/v0/form-se/2095/view, містить неточну та неповну інформацію. Натомість, у тій же таблиці
Відомостей про самооцінювання, які знаходяться на сайті ІОБ, розміщена повна інформація. Група забезпечення
ОНП представлена докторами та кандидатами наук у складі 14 осіб, з яких 3 особи працюють за сумісництвом, а
саме викладачі філософії, іноземної (англійської) мови та працівник відділу наукових кадрів, аспірантури та
правового забезпечення. 11 осіб групи забезпечення працюють за основним місцем роботи. Викладачі, які входять до
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групи забезпечення відповідають спеціальності 201 «Агрономія», а також іншим спеціальностям (за профілем
дисциплін). Викладачі мають достатню наукову та професійну активність, стаж роботи від 17 до 48 років. Наукове
керівництво здобувачами здійснюють виключно доктори наук Куц О. В., Івченко Т. В., Сергієнко О.В. У ІОБ НААН
функціонує Спеціалізована вчена рада Д 65.357.01 із захисту дисертацій зі спеціальностей: 06.01.06 – Овочівництво,
06.01.05 – Селекція і насінництво, галузь сільське господарство. http://www.ovoch.com/specrada.html Аналіз,
проведений ЕГ дає підстави говорити, що в ІОБ НААН є кадровий потенціал для підготовки доктора філософії,
проведення первинної експертизи дисертаційних робіт, поданих на здобуття ступеня доктора філософії та створення
разових спеціалізованих рад.

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

ЕГ проаналізувала інформацію, отриману під час фокус зустрічей з адміністрацією, академічним персоналом,
гарантом ОП, сервісними підрозділами, і встановила, що процедури конкурсного добору викладачів у звичному
розумінні не проводилось. Вочевидь, це пов'язано з формою залучення викладачів до педагогічної діяльності, яка є
окремою і до наукової роботи не включається та відповідно оплачується зі спецфонду. Під час започаткування
програми в 2016 році був проведений внутрішній рейтинг на відповідність наукових працівників вимогам освітньо-
наукової програми та певний конкурсний добір. У подальшому конкурс оголошувався у випадках смерті НПП,
зокрема це стосується обрання гаранта ОНП (http://ovoch.com/files/osvita/Nakaz_garant.jpg). Рішення про заміну
викладача Крутько Р. В. на викладача Щербину С.О. у 2020 році було прийняте Вченою радою за поданням гаранта
ОНП. Відомості про проведення конкурсу відсутні. (ПРОТОКОЛ Вченої ради 2020.pdf у долучених ІОБ документах).
В ІОБ НААН щороку проводиться рейтинг НПП з метою відзначення кращих працівників. Результати рейтингу
оприлюднюються на сайті Інституту, зокрема, результати за 2019 рік http://ovoch.com/files/osvita/rating19.pdf, за
2018 рік. http://ovoch.com/files/osvita/rating18.pdf, рейтинг молодих вчених,
http://ovoch.com/files/osvita/rating.mol18.pdf за 2018 рік. За результатами конкурсів визначається кращий
науковець, кращий викладач, кращий аспірант та відбувається преміювання.

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

Основним роботодавцем для випускників ОНП є ІОБ НААН. Інститут має у підпорядкуванні низку дослідних
станцій http://www.ovoch.com/str.html. Під час фокус зустрічі з потенційними роботодавцями ЕГ відмітила
зацікавленість у випускниках ІОБ НААН. Договори про співпрацю укладено з низкою закладів, зокрема, ХНТУСГ ім.
П. Василенка, ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Полтавською державною аграрною академією, компанією «A. L. TOZER
LTD» (Велика Британія). ЕГ не отримала документального підтвердження залучення інших роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу.

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

ЕГ на фокус зустрічах з роботодавцями, отримала інформацію щодо тісної співпраці низки установ з ІОБ НААН.
Роботодавці залучаються переважно до проведення науково-практичних заходів конференцій, семінарів, круглих
столів, днів поля тощо. Інформації щодо долучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців ЕГ не отримала.

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

Інформація щодо підвищення кваліфікації НПП була отримана під час фокус-зустрічей з академічним персоналом.
Підвищення кваліфікації здійснюється за планом, який формується з Національною Академією аграрних наук за
поданням Інституту (приклад у рішенні Вченої ради ІОБ: ПРОТОКОЛ Вченої ради 2019.pdf у долучених ІОБ
документах). Останнє міжнародне стажування було у Китаї у 2014 році. Викладачі ОНП являються в першу чергу
науковцями, які мотивовані і займаються своїм професійним розвитком на регулярній основі. Сприяє цьому тісна
співпраця з низкою вітчизняних та зарубіжних установ та закладів вищої освіти. Копії договорів долучені ІОБ до
документів на посилення доказової бази: Копії договорів співпраці з ВНЗ.pdf; Копії договорів з наук.установами
(1).pdf; Копії договорів з інозем.орг-ціями, госп.договори (1).pdf.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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Під час фокус зустрічей з НПП було встановлено, що викладачі слабко обізнані з формами та методами проведення
занять. Помиляються при висвітленні форм проведення семінарських та практичних занять. Підвищення
кваліфікації викладачів з педагогічної майстерності не проводилось. Разом з тим ІОБ має систему стимулювання
викладацької майстерності, яка заснована на рейтингу, що оприлюднюються на сайті. (Рейтинг за 2019 р.
http://ovoch.com/files/osvita/rating19.pdf) За результатами анонімного опитування здобувачів у 2020 р. відзначено
високу (94,2%) педагогічну майстерність викладачів. http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf
Система заохочення включає визначення кращого викладача та преміювання НПП за досягнення в освітньо-
науковій діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Група забезпечення ОНП представлена визнаними в Україні вченими, серед яких доктори та кандидати наук. Усі
члени групи забезпечення ОНП за комплексом критеріїв академічної та професійної оцінки відповідають існуючим
вимогам. Керівництво здобувачами здійснюють виключно доктори наук. Значна кількість викладачів (14) для
викладання 9 дисциплін створює можливості для залучення професіоналів до викладання конкретних тем. В ІОБ
НААН функціонує Спеціалізована вчена рада Д 65.357.01 із захисту дисертацій.

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

В ІОБ НААН при започаткуванні ОНП було залучено викладачів у відповідності до рейтингу за внутрішнім
конкурсом. Зовнішній конкурс не оголошувався та не проводився. Упродовж часу дії програми конкурс був
оголошений(зі слів гаранта та НПП) після смерті ключових викладачів. Заміна викладача на ОНП у 2020 р.
відбулось поза конкурсом лише за поданням гаранта та рішенням Вченої ради. До проведення аудиторних занять
професіонали практики не залучаються. Викладацька майстерність потребує посилення, незважаючи на позитивні
результати анонімного анкетування.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

НПП, які викладають на ОНП характеризуються високим рівнем наукової кваліфікації та слабкою педагогічною
обізнаністю. Відсутня зрозуміла система обрання та проведення конкурсу саме на освітню компоненту ОНП. Слабка
взаємодія з роботодавцями та професіоналами практиками саме у освітній складовій ОНП. Відсутня практика
залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців Відсутнє
підвищення педагогічної майстерності викладачів. Виходячи з викладеної інформації та підтверджуючих її фактів,
питомої ваги окремих підкритеріїв було зроблено висновок щодо недостатньої відповідності ОНП Критерію 6 (з
суттєвими недоліками за критеріями 6,2; 6,3; 6,4; 6,5).

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 має достатню матеріально-технічну базу. Проведення аудиторних занять відбувається у лекційному залі,
обладнаному мультимедійною технікою із застосуванням особистих ноутбуків здобувачів. Здобувачі забезпечені
робочими місцями із комп’ютером та оргтехнікою. Наявна науково-технічна бібліотека. Фонд бібліотеки становить
119304 примірників наукових, навчальних, методичних та інших видань як у галузі аграрних наук, так і суміжних
наук, укомплектована як раритертними виданнями, так і сучасною літературою та фаховими виданнями. Станом на
2020 рік бібліотека передплачує журнали фахового спрямування. Забезпечено безкоштовний доступ до
міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science. Практична підготовка здобувачів здійснюється у
лабораторіях і на об’єктах дослідної мережі. Інституту підпорядковані науково-дослідні станції (Дніпропетровська,
Донецька, «Маяк») та дослідні господарства (ДПДГ «Пархомовське» та ДПДГ «Борки»). Структура установи
сформована відповідно до основних напрямів її діяльності та завдань «програми наукових досліджень». Вона
складається з 3 наукових відділів до складу яких входить 7 лабораторій та 2 допоміжних відділи
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(http://ovoch.com/files/osvita/film.mov). Установа працює над створенням науково-технічної продукції за 8
галузевими напрямами. В ІОБ функціонує лабораторія генетики, генетичних ресурсів та біотехнології та має кімнату
для приготування поживних розчинів обладнана рН метром, реактивами, вагами, сушильною шафою,
дистилятором, лаб. посудом, витяжною шафою, холодильником та термостатом, а також має кімнату для
культивування пробіркових рослин зі стелажами. освітленням та кімнату для стерильних робіт, обладнані
ламінарними боксами (http://ovoch.com/files/osvita/lab_biotech1.mp4,
http://ovoch.com/files/osvita/lab_biotech2.mp4, http://ovoch.com/files/osvita/lab_biotech3.mp4) лабораторія
приготування поживних середовищ, лабораторія селекції пасльонових та гарбузових культур, лабораторія
фітопатологічних досліджень, обладнана електронними мікроскопами, приладами для визначення мікроелементів
у розчинах (http://ovoch.com/files/osvita/fitopat.mp4), лабораторія біохімічних аналізів, обладнана електроплиткою,
рефрактометром, нітратоміром, потенціономіром, вагами, сушильною шафою
(http://ovoch.com/files/osvita/lab_biotech.mp4), лабораторія агрохімічних досліджень, обладнана
фотоелектроколориметрами, приладом для визначення азоту за методом К’єльдаля
(http://ovoch.com/files/osvita/lab_agrohim.mp4) та іншим обладнанням, перелік якого було надано
(https://office.naqa.gov.ua/c1b87464-ae97-458e-9a16-21fe7ae0b22b). Під час зустрічей з фокус-групами «Здобувачі» та
«Наукові керівники» учасники освітньо-наукового процесу підтвердили наявність описаної матеріально-технічної
бази, розповіли про проведення занять у польових дослідах і лабораторіях та безперешкодний та безоплатний
доступ до них. Отже, фінансове і матеріально-технічне забезпечення Інституту дозволяє досягти усіх заявлених
цілей і програмних результатів навчання за ОНП.

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.

Інститут має усі основні складові інфраструктури, інформаційні та інші ресурси, необхідні для освітньо-наукової
діяльності за ОНП: лабораторії із сучасним обладнанням, дослідні поля, аудиторії для проведення лекційних занять,
комп’ютери і мультимедійну техніку, бібліотеку тощо (детальна характеристика наявної інфраструктури та
інформаційних ресурсів наведена у Критерії 7, Підкритерій 1). Під час зустрічей з фокус-групами, учасники освітньо-
наукового процесу підтвердили наявність безкоштовного доступу до матеріально-технічної бази та інформаційних
ресурсів Інституту, включаючи доступ до баз Scopus і Web of Science. У процесі спілкування з фокус-групами ЕГ
встановлено, що матеріально-технічна база Інституту дозволяє здобувачам і співробітникам на безоплатній основі
виконати необхідні дослідження, повною мірою реалізувати освітню і наукову складову за ОНП. Усі витрати на
лабораторне обладнання та інструментарій, а також реактиви покриваються за рахунок госпдоговірних тематик
(Договір №160120 від 28 січня 2020 року з ТОВ «Екоорганік», Договір № 04/05-03-20 від 05 березня 2020 року з
ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та інші. (копії були надані ЕГ за запитом)

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

В Інституті є інженер з охорони праці, яка ретельно перевіряє відповідність усіх пунктів відповідності вимогам
безпеки організації праці. Під час зустрічі з фокус–групою «адміністративний персонал та допоміжні (сервісні)
структурні підрозділи», інженерка з охорони праці Коваленко О.М. розповіла про проведення обов’язкових видів
інструктажів для співробітників і здобувачів (вступний, первинний тощо), та додатковий для працівників та
здобувачів, які працюють з хімічними речовинами. Наявність вогнегасників та інших засобів захисту у приміщеннях
Інституту були зафіксовані візуально при перегляді відео щодо матеріально-технічної бази
(http://ovoch.com/files/osvita/lab_biotech3.mp4). Надання медичних послуг, включаючи психологічну підтримку,
здійснюється в місцевому медичному пункті, неподалік інституту. Для співробітників і здобувачів Інституту медичне
обслуговування є безкоштовним. Здобувачі забезпечуються місцями у гуртожитках. За результатами анкетування
74,2 % здобувачів зазначили, що їх задовольняє забезпечення лабораторій, де вони проводять дослдіження
(http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf). Під час зустрічі з фокус-групою «здобувачі»
підтверджено наявність безкоштовного обслуговування і забезпечення місцями у гуртожитках. Здобувачі висловили
задоволення соціальними умовами і якістю освітнього середовища загалом. Таким чином, освітнє середовище
Інституту є безпечним і комфортним для здобувачів, дозволяє задовольнити їх основні потреби та інтереси.
Додатково Інститут шляхом анкетування здійснює щорічний моніторинг рівня відповідності освітнього середовища
потребам здобувачів.

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

Освітня підтримка здобувачів включає безкоштовний доступ до бібліотечного фонду із понад 119 тис. примірниками
та баз Scopus і Web of Science, лабораторій із необхідним обладнанням, об’єктів дослідної мережі тощо (детальна
характеристика у Критерії 7, Підкритерій 1). Освітню і консультативну підтримку здобувачів забезпечує
професійний викладацький склад який займається науково-дослідною роботою, відповідно до своїх дисциплін
(інформація про викладачів за ОНН подана у таблиці 2 звіту про самооцінювання). Для організаційної та
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інформаційної підтримки здобувачів на вебсайті Інституту у вільному доступі розміщується досить повна
інформація про освітній процес: навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін освітньо-наукової
програми зі спеціальності "Агрономія" (http://www.ovoch.com/osvit_res.html), освітньо-наукові програми, навчальні
плани, нормативні документи з освітньо-наукової діяльності, результати анкетування здобувачів вищої освіти,
Відомості про самооцінювання освітньої програми (http://www.ovoch.com/osvita.html). Соціальна підтримка
здобувачів реалізована через забезпечення місцями у гуртожитку, безоплатне надання медичних послуг, створення
на території Інституту доброзичливої та позитивної атмосфери тощо. Під час зустрічей з фокус-групами «здобувачі»
і «представники Ради молодих вчених» повідомили про організацію Інститутом конференцій для апробації
результатів досліджень, творчих заходів для дозвілля. Також учасники фокус-груп розповіли про практику
консультування у різних викладачів, можливість звернутись за консультативною підтримкою до будь-якого фахівця
Інституту.

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

У звіті про самооцінку відмічено, що в установі відсутні достатні умови для реалізації права на освіту особам з
особливими освітніми потребами, однак наразі керівництвом передбачається вирішення цих питань найближчим
часом. Зокрема, прийнято «Положення про організацію інклюзивного навчання в ІОБ НААН»
(http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita3.pdf), яким передбачається, що для проведення наукових
досліджень здобувачами освіти з особливими освітніми потребами будуть створюватися спеціальні навчально-
реабілітаційні групи супроводу та розробки спеціальних індивідуальних планів навчання та досліджень, а також
контролю за їх виконанням. Учасники фокус-груп повідомили, що на ОНП відсутні здобувачі з особливими
потребами.

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

Політика і процедура вирішення конфліктних ситуацій регламентовані «Положенням про політику та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій учасників в ІОБ НААН», яке розміщено у відкритому доступі на вебсайті ЗВО
(http://www.ovoch.com/institute.html). Положення охоплює всі основні складові конфліктних ситуацій, включаючи
актуальну сьогодні проблеми корупції та сексуальних домагань. Положення передбачає створення комісії з
врегулювання конфліктних ситуацій, політику запобігання конфліктним ситуаціям і моніторинг дотримання
процедур з врегулювання конфліктних ситуацій. Процедури врегулювання конфліктних ситуацій чіткі та зрозумілі,
зокрема зазначається два способи врегулювання конфліктів: адміністративний та педагогічний. У закладі діє
Антикорупційна програма (http://ovoch.com/files/corrupt.pdf). Учасники фокус-груп повідомили, що конфліктних
ситуацій в Інституті не було. Під час спілкування з ЕГ здобувачі проявили обізнаність щодо наявності процедур з
вирішення конфліктних ситуацій і відповідної нормативно-правової бази.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін можна віднести наявність досить потужної матеріально-технічної бази, атестованих лабораторій і
дослідної мережі, бібліотечного фонду і архіву із понад 110 тисячами примірників; забезпечення здобувачів
робочими місцями у закладі з наявним комп’ютерним обладнанням, а також можливістю проживання у гуртожитку.

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

Слабкою стороною на вебсайті є недостатня представленість інформації щодо повірки обладнання і атестації
лабораторій. Рекомендовано додати до кожного підрозділу, присвяченого опису лабораторії, перелік наявного
обладнання із інформацією про сертифікати відповідності засобів вимірювальної техніки. Така інформація стане
додатковою перевагою у залученні замовників науково-дослідних робіт, науковців з інших установ тощо.
Рекомендовано активізувати роботу щодо створення умов для навчання та перебування у закладі людей з
особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітньо-науковий процес реалізується при використанні комп’ютерної і мультимедійної техніки, багатотисячного
бібліотечного фонду, атестованих лабораторій із необхідним обладнанням, стаціонарних дослідів та інших об’єктів
дослідної мережі. Інститут забезпечує здобувачів місцями у гуртожитках і безкоштовним медичним
обслуговуванням, створює умови для навчання осіб з особливими потребами. Освітнє середовище є безпечним,
регулярно проводяться інструктажі з охорони праці, у приміщеннях наявні вогнегасники. Розроблена нормативно-
правова база щодо врегулювання конфліктних ситуацій і запобігання корупції. Проте, необхідно провести заходи з
організації навчання та перебування у закладі людей з особливими потребами. Зважаючи на вищенаведене, ОНП за
Критерієм 7 відповідає рівню 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.

У ЗВО розроблено «Положення про організацію освітнього процесу в Інституті овочівництва і баштанництва
НААН» та «Положення про забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти в Інституті овочівництва і
баштанництва НААН» (http://www.ovoch.com/osvita.html), які розміщено у відкритому доступі на вебсайті ЗВО.
Перегляд ОНП відбувається кожного року. На вебсайті ЗВО розміщено тексти ОНП за роками оновлення, навчальні
плани, методичні вказівки, робочі програми дисциплін та деякі нормативні документи
(http://www.ovoch.com/osvita.html). До процесу розроблення, перегляду і оновлення ОНП залучені усі стейкхолдери.
Під час зустрічей з фокус-групами здобувачів і представників від роботодавців було підтверджено їх участь у
перегляді ОНП. Здобувачі розповіли, що вони можуть внести пропозиції щодо змін в ОНП через анкетування, під
час засідань Ради молодих вчених і Вченої ради тощо. Також гарантом було надано підтвердження участі
представників стейкхолдерів у перегляді та оновленні ОП (протокол №9 засідання Вченої ради Інституту
овочівництва і баштанництва НААН від 2 вересня 2019 року та протокол №6 засідання Вченої ради Інституту
овочівництва і баштанництва НААН від 14 вересня 2020 року).

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.

Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми. Заклад кожного року
проводить анкетування здобувачів, яке включає блоки питань щодо змін в ОНП, пропозицій і рекомендацій, рівня
задоволеності навчанням тощо. Такий підхід дозволяє врахувати думку усіх здобувачів за ОНП. За результатами
анкетування 94,2 % здобувачів вважають, що рівень та якість викладання навчальних дисциплін на ОП є достатніми;
97,1 % здобувачів вказали на компетентність викладачів; 94,2 % відзначили, що зміст навчальних дисциплін їх
цілком задовільняє (http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf). Здобувачі безпосередньо беруть
участь у процедурах перегляду ОНП. Зокрема, у перегляді ОП 2019 та 2020 року у складі груп із забезпечення якості
освіти ІОБ НААН брали участь заступник Ради молодих вчених і спеціалістів ІОБ НААН Чаюк О.О. та здобувачі
Шевченко С.В., Пилипенко Л.В. що підтверджується відповідними протоколами, наданим ЕГ за запитом (протокол
№2 засідання групи із забезпечення якості освіти ІОБ НААН від 14 липня 2020 р., протокол № 1 засідання групи із
забезпечення якості освіти ІОБ НААН від 20 липня 2019 р. (https://office.naqa.gov.ua/c250d932-b25b-483b-9104-
1284c4dd50a0). Під час фокус-груп здобувачі також підтвердили свою участь у перегляді ОНП.

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

Для ознайомлення роботодавців та інших зацікавлених сторін на вебсайті ЗВО розміщується ОНП відповідно по
роках оновлення. (http://ovoch.com/files/osvita/Osvitnja_programa2020.pdf). На діючу ОНП відсутні рецензії від
представників роботодавців, однак гарантом ОП надані протоколи №2 засідання групи із забезпечення якості освіти
ІОБ НААН від 14 липня 2020 р. та № 1 засідання групи із забезпечення якості освіти ІОБ НААН від 20 липня 2019 р.
(https://office.naqa.gov.ua/c250d932-b25b-483b-9104-1284c4dd50a0), де чітко прослідковується участь представників
роботодавців у оновленні ОП, наприклад керівником підрозділу Східного регіону компанії «БТУ-центр» Білівцем І.І.
внесені пропозиції щодо розширення наповнення тем інформацією щодо використання мікробних препаратів,
зменшено змістовний модуль «Наукові основи формування насіння овочевих культур, які було враховано у ОНП
2020 року. Пропозиції від роботодавців розглядаються і остаточно затверджуються на засіданнях Вченої ради ЗВО.
Під час фокус-груп роботодавці підтвердили свою участь у процедурах перегляду ОНП, розповіли про внесення змін
і спільну діяльність із ЗВО щодо покращення навчального процесу. Так, за останнього оновлення ОНП до складу
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робочої групи входили представники від роботодавців (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, ХНТУСГ ім. П. Василенка), що було
підтверджено під час зустрічі з фокус-групою «Роботодавці».

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

Під час зустрічей з фокус-групами представники адміністрації розповіли про моніторинг працевлаштування
випускників і підтримку постійного зв’язку із випускниками. Оскільки акредитація ОНП є первинною і у 2020 році
був перший випуск, ОНП на сьогодні має лише двох випускників, з якими досі є тісний зв’язок, що підтверджено під
час онлайн зустрічі з ними. Випускники попередніх програм підготовки кандидатів наук, показали що вони
підтримують тісний зв’язок із закладом та нині виступають у ролі роботодавців. Відповідну інформацію збирає
завідувач відділу наукових кадрів, аспірантури та правового забезпечення Інституту.

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

У ЗВО кожного року відбувається перегляд ОНП, що дозволяє вчасно її оновлювати у відповідності до існуючих
викликів. До перегляду ОНП залучені усі стейкхолдери. Постійний моніторинг недоліків в ОНП та освітньо-
наукового процесу забезпечується завдяки проведенню щорічного анкетування здобувачів. Питання анкет
охоплюють рівень задоволеності навчанням і матеріально-технічною базою, об’єктивність викладачів, пропозиції
щодо змін в ОНП тощо. Результати анкетування та узагальнений звіт розміщуються у відкритому доступі на вебсайті
ЗВО у розрізі 2019 та 2020 років (http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2019.pdf,
http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf). Під час зустрічей з фокус-групами представників від
здобувачів і Ради молодих вчених підтвердили проведення щорічного анкетування та можливість ознайомлення із
результатами, залучення до процедур перегляду ОНП, ознайомлення із проєктом ОНП. Таким чином, ЗВО
забезпечує постійний моніторинг і контроль якості ОНП та освітнього-наукового процесу, сприяє залученню усіх
здобувачів до вдосконалення ОНП через щорічне анкетування. ЕГ встановлено злагодженість діяльності із
забезпечення якості освіти та її багаторівневість: анкетування, Рада молодих вчених, робота групи із забезпечення
якості освіти, куди включені роботодавці та здобувачі і Вчена рада. Проте, анкетування проводиться лише для
здобувачів, зв’язок із зовнішніми стейкхолдерами забезпечується через співпрацю та моніторинг працевлаштування
випускників. Зважаючи на вищенаведене, оптимізації потребує система анкетування із розробкою онлайн-анкет для
випускників і роботодавців, що дозволить підтримувати постійний зв’язок із стейкхолдерами з усієї України та
інших країн.

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

Акредитація ОНП є первинною.

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

В Інституті розроблена і діє нормативно-правова база, що слугує фундаментом формування культури якості та
охоплює основні її складові: внутрішнє забезпечення якості освіти, дотримання академічної доброчесності,
моніторинг і перегляд ОНП, рейтингування співробітників тощо
(http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf, http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita2.pdf,
http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita4.pdf, http://ovoch.com/files/Polozhennya.pdf). Регулярним є
анкетування здобувачів щодо якості викладання і рівня задоволеності навчанням. Результати анкетування
оприлюднюються на вебсайті ЗВО та оформлюються у вигляді звіту, який містить рекомендації до вдосконалення
ОНП та освітньо-наукового процесу (http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2019.pdf,
http://ovoch.com/files/osvita/Rezult_anketuvaniya_2020.pdf). Під час онлайн-зустрічі гарант ОНП Куц О.В.
підтвердив діяльність Інституту щодо вдосконалення навчально-методичних комплексів та інших складових
освітньо-наукового процесу. ЗВО активно залучає до процесу моніторингу якості освітньо-наукового процесу і
перегляду ОНП усіх стейкхолдерів. Зокрема, проєкти ОНП розглядаються на засіданнях групи із забезпечення
якості освіти ІОБ НААН, куди залучені представники роботодавців, здобувачів та Ради молодих вчених. Наведені
протоколи засідань містять приклади пропозицій щодо покращення ОНП як від молодих вчених, так і від
роботодавців (протокол №2 засідання групи із забезпечення якості освіти ІОБ НААН від 14 липня 2020 р., протокол
№ 1 засідання групи із забезпечення якості освіти ІОБ НААН від 20 липня 2019 р.
(https://office.naqa.gov.ua/c250d932-b25b-483b-9104-1284c4dd50a0). Під час онлайн-зустрічей здобувачі
підтвердили залученість до вдосконалення ОНП, можливість впливати на освітньо-науковий процес. Роботодавці
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розповіли про традиційний тісний зв’язок із Інститутом, участь у перегляді ОНП і покращенні освітньо-наукового
процесу. Під час фокус-груп викладачі та представники адміністрації розповіли про системи рейтингування та
матеріального заохочення, що є вагомою складовою стимулювання вдосконалення освітньої діяльності. Таким
чином, в Інституті склалася дієва система забезпечення якості освіти, що охоплює усі основні категорії
стейкхолдерів, серед яких: здобувачі, академічна спільнота, роботодавці. Оновлення ОНП відбувається кожного
року з метою вдосконалення ОНП, за результатами якого Інститут розробляє і пропонує комплекс заходів для
усунення наявних недоліків тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами є наявність достатньої нормативно-правової бази, що регламентує основні складові
внутрішнього забезпечення якості освіти; активне залучення усіх стейкхолдерів до перегляду ОНП і покращення
освітньо-наукового процесу; щорічний перегляд і оновлення ОНП; регулярне анкетування здобувачів, що дозволяє
своєчасно виявити недоліки ОНП; наявність тісного взаємного зв’язку із представниками від роботодавців тощо.

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

Слабкою стороною є проведення анкетування тільки для здобувачів. З метою забезпечення більш тісного зв’язку із
зовнішніми стейкхолдерами рекомендовано розробити онлайн-форми анкетування для роботодавців і випускників,
що дозволить залучати стейкхолдерів різних регіонів України і світу до процесу вдосконалення ОНП. Також серед
слабких сторін слід виділити відсутність даних у відкритому доступі щодо працевлаштування випускників.
Рекомендовано розміщувати на вебсайті Інституту зазначену інформацію у статистичному і графічному вигляді, що
дозволить отримати уявлення абітурієнтам про перспективи цієї ОНП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ЗВО має достатню нормативно-правову базу, що регламентує основі складові системи внутрішнього забезпечення
якості освіти. Перегляд ОНП є щорічним, відбувається на різних рівнях: група із забезпечення якості освіти, куди
залучені здобувачі, роботодавці та представники Ради молодих вчених і Вчена рада. Кожного року ЗВО проводить
анкетування здобувачів, яке охоплює питання якості викладання, рівня задоволеності навчанням і матеріально-
технічною базою тощо. Інформація, отримана під час онлайн-зустрічей, підтвердила дієвість системи внутрішнього
забезпечення якості освіти, включаючи залучення усіх категорій стейкхолдерів. ЕГ вважає, що виявлені слабкі
сторони (розроблення онлайн-форм анкет для випускників і роботодавців, оприлюднення даних щодо
працевлаштування випускників за ОНП). Зважаючи на вищенаведене, ОНП за Критерієм 8 відповідає рівню В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Основні права і обов’язки учасників освітньо-наукового процесу регламентовані «Положенням про організацію
освітнього процесу» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita.pdf), «Положення про забезпечення якості
освітньої діяльності і якості вищої освіти» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita2.pdf). Права і обов’язки
окремих спільнот регламентовані «Статутом ІОБ НААН» (http://www.ovoch.com/files/Statut_IOB.pdf), Правилами
внутрішнього трудового розпорядку (http://ovoch.com/files/Pravila_rozporyadky.pdf), Статутом Ради молодих вчених
(http://www.ovoch.com/files/smv/Statut_rady.pdf). Також діють Положення про порядок формування індивідуальних
освітніх траекторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії ІОБ НААН
(http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_osvita4.pdf), Положення про виявлення та запобігання академічного
плагіату (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_plagiat.pdf), Положення про політику та процедури
врегулювання конфліктних ситуацій в ІОБ НААН (http://ovoch.com/files/Polozhennya.pdf) тощо. Внутрішня
нормативно-правова база містить чіткі правила і процедури, регламентує всі основні права та обов’язки учасників
освітньо-наукового процесу, а також розміщена у відкритому доступі на вебсайті інституту. Під час фокус-груп
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представники академічної спільноти і здобувачі проявили обізнаність щодо нормативно-правової бази ЗВО, власних
прав і обов’язків. У процесі акредитації ЕГ отримала докази дієвості нормативно-правової бази закладу: протоколи
із засідань, результати анкетування, звіти тощо (детальна характеристика наведена у відповідних критеріях).

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

На момент акредитаційної експертизи на вебсайті ІОБ НААН у відкритому доступі розміщено затверджений 15
вересня 2020 року варіант ОНП (http://www.ovoch.com/osvita.html). Також на веб сайті розміщено ОНП
затверджений у 2019 році. Гарант ОНП надав проект ОНП 2020 року, який був затверджений на заciданi 14 липня
2020 року (пpoтoкoл №2), за твердженням гаранта оприлюднений на сайті ІОБ

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 вебсайті інституту у відкритому доступі розміщено повну і достовірну інформацію про ОНП та освітньо-науковий
процес: ОНП за роками оновлення, навчальні плани у розрізі років, правила прийому на ОНП тощо
(http://www.ovoch.com/nauka.html). Безпосередньо текст ОНП містить інформацію про мету, цілі, програмні
компетентності і результати навчання; перелік компонент; оцінювання; кадрове, інформаційно-методичне і
матеріально-технічне забезпечення; можливості академічної мобільності і подальшого працевлаштування тощо
(http://www.ovoch.com/osvita.html). Учасники фокус-груп підтвердили своєчасне розміщення на вебсайті ЗВО
інформації про ОНП та освітньо-науковий процес, а також можливість ознайомлення з нею.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

До сильних сторін можна віднести наявність достатньої внутрішньої нормативно-правової бази, що регламентує
права і обов’язки усіх категорій учасників освітнього-наукового процесу; розміщення на вебсайті інституту повної
інформації щодо ОНП.

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

У процесі аналізу англомовної версії вебсайту ЗВО ЕГ встановлено, що не всі підрозділи перекладені з української.
Рекомендовано оптимізувати вебсайт ЗВО, забезпечивши повний переклад усіх розділів і підрозділів на англійську
мову. Це сприятиме інтернаціоналізації освіти і науки, дозволить зарубіжним користувачам отримати необхідну
інформацію (науковий і кадровий потенціал, поточні науково-дослідні роботи тощо).

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЗВО своєчасно та у повному обсязі оприлюднює на своєму вебсайті інформацію про ОНП і освітньо-науковий
процес. Вся інформація розміщується у відкритому доступі, інтерфейс вебсайту є зручним у користуванні. Учасники
освітньо-наукового процесу ознайомлені із нормативно-правовими, інформаційними і методичними матеріалами
вебсайту. ОНП за Критерієм 9 відповідає рівню В.

Критерій 10. Навчання через дослідження:
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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.

Зміст ОНП 2016р., 2019 р. і 2020 р. відповідає науковим інтересам здобувачів вищої (відповідь на запит ЕГ від 6
листопада 2020 р., 16:25:36 - Перелік аспірантів, які навчаються за ОНП «Агрономія» в ІОБ НААН та теми їх
дисертаційних робіт). Обов’язкові ОК 3 ОНП «Методологічні основи організації та проведення наукових
досліджень», ОК 4 «Методологія селекції овочевих і баштанних видів рослин», ОК 5 «Наукові основи виробництва
овочевої і баштанної продукції» забезпечують підготовку до дослідницької діяльності та змогу кваліфіковано
відображати результати наукових досліджень. У свою чергу вибіркові ОК 1-4 зорієнтовані на отримання більш
глибоких і водночас вузькоспеціалізованих знань з тем дисертаційних досліджень кожного здобувача. Згідно теми
наукової роботи аспіранта 4 року навчання Лінніка З. П. «Вихідний матеріал для сортової і гетерозисної селекції
кавуна» здобувачем було реалізовано можливість обрати освітні компоненти дотичні до його напрямку досліджень,
а саме ВК 1 «Теоретичні основи селекції овочевих і баштанних видів рослин» та ВК 2 «Насінництво з основами
селекції овочевих і баштанних культур» (індивідуальний план Лінніка З. П. – відповідь на запит ЕГ від 6 листопада
2020 р., 16:25:36), таку ж тенденцію до обрання дотичних вибіркових компонент підтвердили під час зустрічі
здобувачки 3 року навчання Шевченко С. В. та Лялюк О. С. Підготовці до дослідницької діяльності на ОНП
приділяється значна увага, що неодноразово зазначалось гарантом, науковими керівниками та здобувачами, також
Інститутом були надані підтверджуючі факти (індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії – відповідь на запит ЕГ від 6 листопада 2020 р., 16:25:36; польовий журнал та звіт
аспіранта за результатами проміжної атестації – відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020 р., 17:46:07). Як
зазначалось раніше у звіті у критерії 2, практична підготовка здобувачів за викладацьким спрямуванням в Інституті
перебуває на етапі вдосконалення: програма навчальної дисципліни «Методологічні основи організації та
проведення наукових досліджень» включає змістовний модуль 4. Загальні основи педагогіки вищої школи (22 год.)
(РП 2019 р. - http://ovoch.com/files/osvita/RP32019.pdf та РП 2020 р. - http://ovoch.com/files/osvita/RP32020.pdf),
також здобувачі ОП, Пилипенко Л. В. та Ахтирченко О. М., проходи педагогічну практику у ХНАУ у 2020 р., ЕГ була
проаналізована документація щодо проходження педагогічної практики (відповідь на запит ЕГ від 9 листопада 2020
р., 17:46:07). ЕГ рекомендовано організувати проведення педагогічної практики з чітким окресленням обсягів у
кредитах і включенням її до ОНП та НП, а також розглянути можливість введення окремої дисципліни
педагогічного спрямування.

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

Дотичність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових керівників передбачається вже на етапі
вступу в аспірантуру при проходженні співбесіди, де обговорюється наукова пропозиція здобувача, яку оцінюють
потенційні наукові керівники. Потім теми і їх зміст обговорюються на методичній комісії Інституту. Під час
зустрічей здобувачі та наукові керівники підтвердили те, що вступники самостійно обирали напрям їх майбутніх
досліджень, врахувавши рекомендації фахівців. Відповідність тем наукових досліджень здобувачів напрямам
досліджень їх наукових керівників наочно демонструє відповідь Інституту від 6 листопада 2020 р., 16:25:36 (Перелік
наукових публікацій здобувачів та їх наукових керівників). Наукові керівники являються активними науковцями та
долучають здобувачів до виконання наукових тематик відповідних відділів (Перелік наукових тематик, у яких
аспіранти беруть участь - відповідь на запит ЕГ від 6 листопада 2020 р., 16:25:36).

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).

З наданого експертній групі відео щодо матеріально-технічної бази ІОБ НААН України добре видно, що наукові
дослідження аспірантів виконуються на належному науковому рівні, лабораторне обладнання та устаткування
науково-дослідних лабораторій є достатнім для виконання досліджень. Здобувачі денної форми навчання мають
змогу виконувати дослідження на дослідних полях ІОБ НААН. Під час фокус зустрічі із здобувачами ЕГ встановила,
доступ до обладнання необхідного для виконання науково-дослідних робіт є вільним та безперешкодним. В ІОБ
НААН є окрема кімната для аспірантів, у якій є комп’ютерна техніка. Здобувачі регулярно беруть участь у
конференціях, днях поля тощо. Разом з тим здобувачі не цілком задоволені матеріально-технічною базою, про що
свідчать результати анонімного анкетування. Недостатньо активні здобувачі в участі у міжнародних наукових
заходах, за винятком аспірантки Ланкастер яка 12 років проживає у Великій Британії.

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.

ІОБ НААН здійснює зусилля щодо інтеграції здобувачів до міжнародної наукової спільноти. Великою допомогою в
цьому питанні є ініціатива самих аспірантів. Зокрема аспірантка Лялюк Ольга Станіславівна за власної ініціативи та
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за власний кошт брала участь у зарубіжній науковій акції, про що свідчить диплом долучений до документів.
Випускниця 2020 року заочної форми навчання Ланкастер проживає у Великій Британії та допомагає іншим
здобувачам в питаннях виходу на міжнародний рівень. Здебільшого здобувачі ОНП приймали участь у міжнародних
наукових заходах. які були організовані вітчизняними науковими та освітніми установами.

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

Наукові керівники аспірантів, відділи і лабораторії, до яких прикріплені аспіранти є учасниками різних
науководослідних проєктів: Ланкастер Ю.М. учасниця НДР «Розробити методику прискореного створення сортів і
гібридів пасльонових і гарбузових культур» (№ ДР 0116U000285), Пилипенко Л.В. виконує дослідження в рамках
НДР «Розробити методику створення гібридів перцю солодкого на фертильній та стерильній основі» (№ ДР
0116U000294), Линник З. П. – НДР «Створити конкурентноздатний гетерозисний гібрид кавуна», № ДР
0116U000287); Ахтирченко О.М., Шевченко С.М., Лялюк О.С., Панова І.В. - НДР «Наукове обґрунтування
механізмів живлення овочевих рослин для підвищення якості продукції до вимог ЄС за біоадаптивних технологій
вирощування (№ ДР 0116U000298), Марусяк А. О. – НДР «Розробити методику створення сортів і гібридів
баклажана з високою якістю плодів» (№ ДР 0116U000312). У процесі спілкування з фокус-групами ЕГ встановлено,
що виконання відповідними відділами госпдоговірних тематик дозволяє здобувачам на безоплатній основі
виконати необхідні дослідження, повною мірою реалізувати освітню і наукову складову за ОНП та покрити витрати
на лабораторне обладнання та реактиви (Договір №160120 від 28 січня 2020 року з ТОВ «Екоорганік», Договір №
04/05-03-20 від 05 березня 2020 року з ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та інші (копії були надані ЕГ за запитом)). Результати
наукових досліджень керівників аспірантів регулярно публікуються у провідних фахових виданнях України та
зарубіжних виданнях, включаючи видання наукометричних баз Scopus і Web of Science. Перелік публікацій
доступний за посиланням надані ЕГ за запитом (https://office.naqa.gov.ua/4d376fab-b230-4d5d-a7b4-efc62ec635cb).

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.

У Інституті овочівництво і баштанництва НААН діє «Положення про виявлення та запобігання академічного
плагіату» (http://ovoch.com/files/osvita/Polozhennya_plagiat.pdf), розміщені у відкритому доступі на вебсайті ІОБ
НААН. Окрім цього, у 2018 році в Інституті овочівництва і баштанництва НААН вступив у дію розроблений і
схвалений колективом Кодекс академічної доброчесності та сформовано сформовано Раду сприяння академічній
доброчесності в кількості 5 осіб. Наукові роботи співробітників та здобувачів проходять перевірку на наявність
плагіату, відповідно до договору із сервісом плагіату «Advego Plagiatus». Під час фокус-груп учасники освітньо-
наукового процесу підтвердили наявність обов’язкової перевірки наукових робіт на плагіат; продемонстрували
обізнаність щодо політики ІОБ НААН у частині дотримання академічної доброчесності. На вимогу ЕГ було
представлено довідки щодо перевірки наукових робіт аспірантів Ланкастер Ю., Лялюк О., Шевченко С.
Представники академічної спільноти повідомили, що на сьогодні випадків порушення академічної доброчесності
зафіксовано не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Підготовка за ОНП «Агрономія» в ІОБ НААН успішно впроваджується завдяки науковим школам, історичним
традиціям, співпраці з міжнародними та вітчизняними науковими установами, поєднанню освітянської, наукової
складової ОНП із виробництвом. Аспіранти включені до виконання наукових проєктів у ІОБ НААН за напрямами
своїх досліджень. Є відповідність та узгодженість напрямів діяльності керівників і відділів темам дисертаційних
робіт аспірантів. У ІОБ НААН витримано принцип «критичної маси» дослідників за представленим напрямом
досліджень.

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

ЕГ рекомендовано організувати проведення педагогічної практики з чітким окресленням обсягів у кредитах і
включенням її до ОНП та НП, а також розглянути можливість введення окремої дисципліни педагогічного
спрямування. Слабкою стороною може бути в перспективі несвоєчасне представлення до захисту дисертаційних
робіт, пов’язане з відсутністю публікацій в періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web
of Science. З огляду на це, рекомендуємо акцентувати увагу на своєчасності опублікування результатів досліджень, а
також участі аспірантів ОНП «Агрономія» у міжнародних програмах академічної мобільності, що і сприятиме
активізації публікаційної активності. Недостатньо активна участь здобувачів у міжнародних наукових заходах, які
проводяться поза межами України
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Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Є необхідність в покращенні матеріально технічної бази ІОБ та посиленні міжнародної активності. В цілому ОНП
"Агрономія" у ІОБ відповідає вимогам Критерію 10, недоліки не є суттєвими.

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.

ЕГ встановила, що здобувачі мають єдиний документ «Індивідуальний план підготовки аспіранта», який поєднує
освітню та наукову складові. Тому, для приведення у відповідність до сучасних вимог до рівня РhD рекомендує
розробити і впровадити на ОНП форми індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової
роботи здобувача. ЕГ відмічає невелику кількість викладачів з якими вдалось провести зустрічі – всього 8 з 14 осіб.
На зустріч з академічним персоналом доєдналось лише 6 осіб, ще з 2 особами вдалось зв’язатися телефоном під час
резервної зустрічі. Таблиця 2 Відомостей самооцінювання, яка додана до справи та аналогічна таблиця 2 у
Відомостях самооцінювання на сайті ІОБ (http://ovoch.com/files/osvita/Vidomosty.pdf) не є тотожними, Таблиця 2 у
справі на сайті Національного агентства містить неповну та помилкову інформацію (наприклад стаж роботи окремих
викладачів), тоді як така ж таблиця 2 у ВС, які розміщені на сайті ІОБ НААН містить повну інформацію. Навчальний
план 2020 року передбачає початок навчання з 1 вересня і закінчуються 31 серпня, тоді як зарахування на освітню
програму відбувається з 15 вересня, і затвердження навчального плану було 15 вересня 2020 року.

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 E

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

B

Критерій 6. Людські ресурси E

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
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За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток proekt_ONP2020.PDF QpEyk7ItPx2WsCjJyrZR9zQSsZujlLrPOQvVOms2W
5I=

***

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

Заплатинський Василь Миронович

Члени експертної групи

Федонюк Тетяна Павлівна

Стеценко Ірина Ігорівна
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