
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Харківський національний аграрний університет ім. В.В.
Докучаєва

Освітня програма 36872 Біологія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 091 Біологія

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 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36872

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

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 Колесніченко Олена Валеріївна, Питель Аліна Анатоліївна,
Гончаренко Віталій Іванович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 16.06.2021 р. – 18.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://knau.kharkov.ua/uploads/lic/2021/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0
%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B0%D0
%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%2009
1%20%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8
F.pdf

Програма візиту експертної групи https://knau.kharkov.ua/3420-programa-vzitu-eg-z-provedennja-ae-onp-
091-bologja.html

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Для організації і реалізації освітньої програми у закладі залучено висококваліфікованих фахівців, які у співпраці із
керівництвом університету проводить якісні зміни в освітньому процесі. ЗВО надає всебічну підтримку та допомогу
здобувачам ОНП для здійснення навчання через дослідження, що полягає у можливості реалізації їх наукових
інтересів, у забезпеченні висококваліфікованим науковим керівництвом, матеріально-технічною базою,
фінансуванням наукових досліджень, можливістю здійснення публікаційної активності. У закладі загалом наявна
«критична маса» наукового потенціалу в якому проходить підготовка здобувачів як за рахунок внутрішнього
потенціалу, так і зовнішніх стейкхолдерів в рамках співпраці. У університеті у 2020 році створено відділ моніторингу
та забезпечення якості освіти, яким систематизовано та удосконалено зміст анкет, додано нові форми та переведено
анкетування в on line режим. У здобувачів наявні можливості для апробації та презентації результатів своєї наукової
роботи, обговорення проміжних результатів відбувається регулярно як на засіданні кафедри, так і з науковими
керівниками. Для відповідності ОНП сучасним науковим трендам необхідне залучення методів молекулярної
біології та біоінформатики, а отже і створення відповідної матеріальної бази, що також забезпечить реалізацію
наукової складової ОНП. Необхідним є розширення міжнародної співпраці. Саме це дасть змогу для розвитку ОНП
відповідно до вимог сучасного наукового простору.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Освітня складова ОНП містить обов`язкові освітні компоненти, що відповідають науковим інтересам здобувачів,
сприяють їх підготовці до дослідницької діяльності. Науково-педагогічні працівники, задіянні на програмі та
наукові керівники здобувачів мають значний науковий доробок, що підтверджується великою кількістю публікацій
у фахових і міжнародних журналах, участю в наукових конференціях. Реалізується можливість побудови
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Позитивною практикою залучення здобувачів до виконання науково-
дослідних тем і міжнародного проєкту. Університет виділяє кошти на розвиток та підтримку матеріально- технічної
бази, підтримує ініціативи викладачів щодо розширення можливостей проведення досліджень в рамках співпраці з
іншими установами. Устаткування лабораторій забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньо-наукової програми «Біологія». Інтернаціоналізація діяльності ЗВО відповідає стратегії та
загальноуніверситетській політиці закладу. У закладі створена система сприяння професійному розвитку викладачів
через стажування у провідних вітчизняних та закордонних освітніх і наукових закладах. Автоматизація бібліотечних
процесів та організація доступу до електронних баз даних. Прозорість та публічність усіх нормативно-правових
документів щодо врегулювання конфліктних ситуацій, а також обізнаність з ними здобувачів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Доцільно вдосконалити процедури вибору дисциплін на інституційному рівні, сформувати загальний каталог для
всіх спеціальностей ЗВО, щоб надати здобувачам ширші можливості для формування індивідуальної освітньої
траєкторії. Доцільно збільшити тривалість проходження «Науково-педагогічної практики» з 2 тижнів на більше та
зазначити види діяльності та критерії оцінювання у силабусі, залучати до проведення аудиторних занять
професіоналів-практиків, представників роботодавців та експертів в галузі на регулярній основі з оплатою праці,
активізувати роботу щодо покращення матеріально-технічної бази лабораторій і навчальних аудиторій та більш
активно розвивати систему внутрішнього підвищення фахової майстерності НПП. Доцільно унормувати розклад
аудиторних занять для здобувачів денної форми навчання протягом одного семестру, зменшити показники
тижневого аудиторного навантаження до 18 годин за оптимізації кількості днів на тиждень, коли проводяться
аудиторні заняття; більш активно залучати орган студентського самоврядування університету до процесів
моніторингу ОНП «Біологія» та представлення інтересів здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня; доцільно
активніше залучати здобувачів та НПП до участі в програмах міжнародної академічної мобільності та у роботі у
роботі наукових конференцій за кордоном.

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.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

У змісті ОНП «Біологія» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва зазначено, що особливість ОНП полягає в підготовці
висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців ступеня доктора філософії у галузі сучасної біології,
насамперед фізіології і біохімії рослин, клітинної біології та суміжних напрямів. Фахівців європейського і світового
рівня з високим інтелектуальним і фаховим потенціалом, здатних розв’язувати комплексні проблеми біології
сільськогосподарських рослин у процесі проведення дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань або професійної практики. Зазначені в ОНП цілі
відповідають місії та стратегії ЗВО, які окреслені у «Стратегії розвитку Харківського національного аграрного
університету ім. В. В. Докучаєва на 2021-2025 рр.» (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021-2025.pdf). Так, у
Стратегії визначено, що місією університету є підготовка фахівців європейського і світового рівня з високим
інтелектуальним і фаховим потенціалом, а також створення, систематизація, збереження та поширення сучасних
наукових знань для покращення якості життя людей; (редакція від 31 грудня 2020 р.). У результаті аналізу змісту
стратегічних завдань та цілей, окреслених у Стратегії, спілкування ЕГ з керівництвом і менеджментом ЗВО,
визначено, що ОНП має чітко сформульовані цілі, які корелюються з місією і стратегією ЗВО та досягаються в
процесі реалізації ОНП.

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

Спілкування з фокус-групами (НПП, здобувачі ВО, роботодавці) та аналіз доступного віртуального середовища
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва свідчить про наявний моніторинг позицій та потреб стейкґолдерів, залучення
стейкґолдерів до формулювання цілей та ПРН за ОНП «Біологія», а також готовність долучатися до подальшого
удосконалення ОНП. Зокрема гарант ОНП Колупаєв Ю.Є., завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин зазначив,
що основні зауваження та пропозиції, які надходили від стейкґолдерів, ураховані, а деякі зауваження і побажання
можуть бути враховані частково, у зв’язку з особливістю ОНП. Роботодавці залучені до переогляду ОНП у таких
формах як анкетування (https://cutt.ly/wn36RdE) та рецензування
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/quality/fzr/Vidguk_Popov.pdf,
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/quality/fzr/Vidguk_Ryabchun.pdf,
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/quality/fzr/Vidguk_Yakymchuk.pdf ), дані документи розташовані у вільному
доступі на сайті ЗВО. Останні зміни, що відбулись на ОНП за рекомендаціями: Рябчун Н.І. (роботодавець),
запропонувала зміни до п.2. Перелік компонент ОНП та їх логічна послідовність, а саме додати вибіркову
дисципліну «Антиоксиданти»; НПП запропонували змінити назви гуманітарних дисциплін «Філософія
геокультури» та «Наукова іноземна мова», до вибіркової дисципліни «Фізіолого-біохімічні аспекти стійкості рослин
проти хвороб» додати розділ присвячений фітоімунології, а також включити науково-педагогічну практику до
складу обов’язкових ОК. Здобувачі залучаються до перегляду ОНП шляхом анкетування (https://cutt.ly/7n36TVN ) та
двоє здобувачів долучені до групи забезпечення де висловлюють свої думки, одна з яких була збільшити кількість
кредитів кожної вибіркової ОК до 5, котра реалізована. Деталі переогляду сформовані у вигляді протоколу та
таблиці котра містить підсумки громадського обговорення ОНП «Біологія», що розміщені у вільному доступі на веб-
сайті ЗВО та підтверджені у ході онлайн зустрічей
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/quality/fzr/091_ONP_Prot_obgovor.pdf).

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.

Аналіз ОНП, відомостей СО та змісту силабусів, бесіди із стейкґолдерами, дозволяють стверджувати, що цілі ОНП
враховують тенденції розвитку спеціальності, зокрема підвищення актуальності проблеми адаптації рослин до
несприятливих умов довкілля і відповідно необхідність підготовки наукових кадрів в галузі стресології рослин,
адаптивної селекції тощо; розширення ринку препаратів для застосування у рослинництві; основні тренди ринку
праці (потреба висококваліфікованих фахівців та консультантів, здатних науково обґрунтувати вибір препаратів);
соціальні виклики (потреба у фахівцях із біології) та мають яскравий галузевий контекст, адже лише два
університети Харкова здійснюють на освітньо-науковому рівні підготовку біологів, що спеціалізуються на
експериментальній біології рослин. При цьому в Харківській обл. функціонує три інститути системи НААН України,
підрозділи яких потребують науковців-фітофізізіологів, також існує низка приватних компаній, які надають
наукоємні послуги в сфері рослинництва. Зважаючи на це, основний фокус ОНП спрямований на набуття
необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри у галузі фізіології і біохімії рослин, клітинної біології та
суміжних напрямів. Тому підготовка фахівців за ОНП має важливе значення для розвитку як агропромислового, так
і освітньо-наукового комплексу регіону та країни в цілому. ЗВО комунікує з роботодавцями стосовно відповідності
підготовки, знань, навичок і умінь здобувачів ВО потребам ринку праці та проводить з ними консультації щодо
змісту освіти (зміст освітніх компонентів). У формуванні змісту, ПРН та цілей ОНП брали участь представник
провідного аграрного підприємства (ТОВ «АГРОГЕН НОВО») і наукової установи (Інститут рослинництва ім. В. Я.
Юр’єва НААН України). Під час зустрічі з роботодавцями (які є випускниками ЗВО) було підтверджено високий
рівень підготовки здобувачів факультету захисту рослин і наявність потреби у кваліфікованих наукових кадрах. У
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процесі підготовки ОНП здійснено аналіз досвіду аналогічних українських ЗВО та ОНП (КНУ ім. Т.Шевченка, ХНУ
ім. В.Н.Каразіна, НУ «Києво-Могилянська академія»,НУБіПУ,ХДУ, ІБ ім. М.Г.Холодного НАН України) та
Білоруського державного університету. Під час аналізу інших ОНП було враховано: посилення ПРН 01,02,03,05; ОК
«Науковий семінар»; збільшення кількості кредитів ЄКТС для ВОК; методи математичної статистики додані до ОК
«Методологія біологічних досліджень»; досвід організації наукової роботи аспірантів на біологічному факультеті.
Також перейняття іноземного досвіду відбувається завдяки участі НПП та членів проєктної групи ОНП у взаємодії із
зарубіжними університетами або участі в міжнародних проєктах, найбільша увага приділяється впровадженню
досвіду, що передбачає навчання через здійснення наукових досліджень, у тому числі в рамках проєкту «Роль оксиду
азоту у реалізації стрес-протекторного впливу монооксиду вуглецю і поліамінів на рослини» 2020. Відповідний
досвід критично осмислюється і впроваджується з урахуванням вітчизняних умов.

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.

На цей час стандарт вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 – Біологія відсутній. ПРН загалом
відповідають дескрипторам НРК 9 рівня. ОНП «Біологія» містить загальні та фахові компетентності, що визначають
специфіку підготовки аспірантів за спеціальністю 091 «Біологія» і програмні результати навчання, які визначають
те, що здобувач повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньо-наукової
програми. Акценти ОНП «Біологія» зроблені на формування компетентностей дослідницького спрямування та
додаткових результатів навчання для ефективної педагогічної діяльності. Проаналізувавши ОНП ЕГ простежує
відповідність ПРН та загалом ОНП вимогам Національної рамки кваліфікацій
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text) для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за такими дескрипторами – знання, уміння, комунікація, відповідальність і автономність.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОНП «Біологія» має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та Стратегії ХНАУ. Цілі освітньої програми та
програмні результати навчання при формуванні ОНП визначалися з урахуванням позицій і потреб зацікавлених
сторін (стейкґолдерів), із урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту. Аналіз вітчизняних та іноземних ОНП, перейняття іноземного досвіду через дослідницьку складову НПП.
Програмні результати навчання ОНП «Біологія» відповідають вимогам 9 рівня Національної рамки кваліфікацій.

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

На момент роботи ЕГ слабких стрін за цим критерієм не виявлено.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Встановлені факти щодо загальної відповідності виконання критерію 1. Вирішальним при виборі оцінки стали такі
сильні сторони як відповідність ОНП вимогам 9 рівня Національної рамки кваліфікацій; врахування галузевого
контексту і потреб ринку праці формування ПРН з урахуванням інтересів стейкґолдерів, аналізу ринку освітніх
послуг в Україні та закордоном у сфері біології. ОНП «Біологія» має основний фокус спрямований на набуття
необхідних дослідницьких навиків для наукової кар’єри у галузі фізіології і біохімії рослин, клітинної біології та
суміжних напрямів експериментальної біології рослин.Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою
відповідають визначеному критерію. Враховуючи наведені сильні сторони і позитивні практики у контексті
критерію 1 експертна група дійшла висновку, що ОНП Біологія відповідає рівню А за критерієм 1.
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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).

ЕГ перевірено навчальний план і ОНП і з’ясовано, що загальний обсяг ОНП становить 40 кредитів ЄКТС
(обов'язкові компоненти – 30, вибіркові – 10), що відповідає вимогам законодавства (стаття 5 Закону України «Про
вищу освіту»). ОНП містить актуальні дисципліни, які забезпечують набуття необхідних загальних, спеціальних
компетентностей та програмних результатів навчання.

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.

ОНП має чітку логічну структуру, структуровану за роками та семестрами, що відображається у структурно-логічній
схемі програми. Структурно-логічна схема ОНП представлена, як послідовність вивчення компонентів ОНП, у
розрізі окремих семестрів, де розмежовано блоки: ОК та ВК. Навчальний план має функціонально обґрунтовану
побудову, структурований за роками, поділений на семестри, сесії та дослідницькі періоди. Але у ході опрацювання
ЕГ, констатує факт не відповідності документів та словам гаранта ОНП, адже у ході опрацювання навчального плану
загальна кількість кредитів ВК становить 40 кредитів ЄКТС, що суперечить та не відповідає Структурно-логічній
схемі ОНП у якій показано лише 2 дисципліни, а не 6 як у навчальному плані. Не зважаючи на цю невідповідність у
ході онлайн зустрічі гарант ОНП, надав роз’яснення, що із циклу ВК потрібно обрати лише 2 дисципліни кожна з
яких 5 кредитів, що дасть в сумі 10 кредитів ЄКТС та вказав на доопрацювання навчального плану та ОНП. Аналіз
змісту програми на відповідність «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук», затвердженого постановою КМУ №261 від 23.03.2016 р. виявив, що ОП містить всі необхідні 4 складові. Обсяг
дисциплін, що дозволяють набути глибинні знання зі спеціальності становлять 14 кредитів ЄКТС (обов`язкові
компоненти «Методологія біологічних досліджень» - 4 кредити, «Науковий семінар»- 3 кредити, «Організація
наукової діяльності в галузі біології»- 4 кредити, «Науково-педагогічна практика» - 3 кредити). Такий обсяг
відповідає нормативам порядку (>12 кредитів), але за змістом робочих програм та результатами навчання, на які
спрямовані обов`язкові компоненти, вони частково належать до блоку універсальних навичок дослідника. Обсяг
дисциплін, спрямованих на оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями становить 4
кредитів «Філософія геокультури», що відповідає вимогам «Порядку..» (4-6 кредитів ЄКТС). На формування
універсальних навичок дослідника спрямовані 3 обов`язкові дисципліни обсягом 6 кредитів («Інформаційні
технології в наукових дослідженнях», «Педагогіка вищої школи», ») та 10 кредити вибіркових дисциплін науково-
практичної підготовки, що відповідає вимогам (>6 кредитів). До дисциплін, що спрямовані на формування мовних
компетентностей у ОНП належить обов’язкова дисципліна (6 кредитів «Наукова іноземна мова»), що відповідає
вимогам «Порядку» (6-8 кредитів). Обов`язкові освітні компоненти забезпечують досягнення більшості ПРН. СК -6,
ПРН-4, ПРН-5, ПРН-8 досягається у більшій мірі за рахунок дисциплін вільного вибору, що є припустимим на
третьому рівні вищої освіти.

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

Аналіз ОНП, робочих програм вибіркових дисциплін, тематики дисертаційних досліджень здобувачів дозволяє
стверджувати, що зміст освітньої та наукової складової програми відповідає предметній області біології, а саме
фізіології і біохімії рослин, клітинної біології. Основним фокусом ОНП Біологія є: - підготовка фахівців здатних
розв’язувати комплексні проблеми біології у процесі проведення дослідницько-інноваційної діяльності, що
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; -на
оволодіння методами збирання, отримання обробки та інтерпретації результатів біологічних досліджень; - на
набуття необхідних дослідницьких навичок для наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін у галузі
сучасної біології, насамперед фізіології і біохімії рослин, клітинної біології та суміжних напрямів; -на проведення
власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника; оприлюднення результатів досліджень у
вигляді наукових статей, доповідей та презентацій; оформлення результатів у вигляді дисертації, яка має бути
самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання, результати
якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі. Аналіз на відповідність предметній області
спеціальності свідчить, що перелік обов’язкових і вибіркових компонентів ОНП
(https://knau.kharkov.ua/oppkafbfr.html) дозволяє здобувачеві вищої освіти набути компетентностей та досягти
результатів навчання відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій для третього рівня вищої освіти
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12).

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

У ХНАУ вибір навчальних дисциплін відбувається відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту» №
1556-VII від 01.07.2014 року, пункт 15. У ЗВО сформована необхідна нормативна база, що є підґрунтям формування
індивідуальної освітньої траєкторії в здобувачів вищої освіти, зокрема: «Положення про організацію освітнього
процесу в ХНАУ» (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/polosvproc.pdf), «Положення про вивчення
навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами в ХНАУ»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polpvvd.pdf), «Положення про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНАУ» (https://cutt.ly/on8dNaE) та інших нормативних
документів ЗВО (https://knau.kharkov.ua/npb.html). Крім того, здобувачам вищої освіти забезпечена можливість
формування індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок вибіркових дисциплін, вибору наукового керівника та
теми дисертаційного дослідження. На вебсайті ЗВО, вкладці «Відділ аспірантури та докторантури» міститься
каталог нормативних та вибіркових дисциплін за спеціальністю 091 «Біологія»
(https://knau.kharkov.ua/nd_biology_as.html). Структура ОНП передбачає можливість для індивідуальної траєкторії
здобувача: відповідно до навчального плану 2020 р. (план доданий в акредитаційній системі). ЕГ зафіксовано, що до
переліку рекомендованих вибіркових дисциплін для здобувачів третього рівня вищої освіти, що пропонує кафедра
належить 6 дисциплін (профільних). ЗВО забезпечує можливість вільного вибору здобувачами вибіркових
дисциплін, що було підтверджено як під час інтерв’ювання керівництва, академічного персоналу, так і на зустрічі зі
здобувачами вищої освіти. Експертній групі було надано приклади заяв здобувачів на вибір освітніх компонентів та
індивідуальний план підготовки здобувачів. Кількість і різноманітність дисциплін, запропонованих для вибору
здобувачам бажано розширити та удосконалити процедури вибору дисциплін на інституційному рівні, сформувати
загальноуніверситетський каталог, щоб надати здобувачам ширші можливості для формування індивідуальної
освітньої траєкторії.

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

Освітньою програмою та навчальним планом передбачено практичну підготовку, що є невід’ємною та обов’язковою
складовою підготовки фахівців вищої освіти. Проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти
здійснюється відповідно до «Положення про науково-педагогічну практику здобувачів третього рівня освіти ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва» (https://cutt.ly/Mn8fXVe), відповідно до якого загальний обсяг практики становить 3 кредити
ЄКТС (90 годин) у шостому-восьмому семестрах навчання. Експертною групою було з’ясовано, що після
проходження науково-педагогічної практики ЗО здійснюють її захист на профільній кафедрі, проводять відкрите
заняття, готують звіт-доповідь і дана позиція фіксується в індивідуальному плані аспіранта. Експертній групі було
надано приклад індивідуального плану де зазначено проходження науково-педагогічної практики та роз’яснено
процедуру його захисту. Зміст практики формується в результаті співпраці аспіранта з науковим керівником. По
закінченню практичної підготовки аспірант звітується на засіданні кафедри та на раді факультету, наукові
керівники надають характеристики ЗО в яких оцінюють роботу здобувачів. У результаті проведених зустрічей зі
здобувачами та опрацювання силабусу «Науково-педагогічної практики» встановили, що потрібно збільшити
тривалість проходження партики з 2 тижнів на більше та зазначити види діяльності та критерії оцінювання у
силабусі.

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

У відомостях про самооцінювання вказано, що соціальні навички (soft skills) за ОНП формуються в результаті
вивчення дисциплін – філософія геокультури, педагогіка вищої школи, які передбачають формуванню та розвитку
комунікативних, соціально-психологічних та логістичних компетентностей. Ці дисципліни забезпечують
досягнення програмних результатів навчання, які стосуються: -планувати і виконувати експериментальні та/або
теоретичні дослідження з біології та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного
інструментарію, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті
всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; -розробляти та реалізовувати наукові та/або
інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або
професійну практику і розв’язувати важливі теоретичні та практичні проблеми біології з дотриманням норм
академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів; -глибоко розуміти
загальні принципи та методи біологічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних
дослідженнях у сфері біології та у викладацькій практиці. Здобувачі набувають також під час культурних заходів:
з’їздів, міжнародних і всеукраїнських конференцій, виставок, олімпіад, святкуванні народних свят, що формує в них
організаторські і соціальні навички. Під час співбесіди зі здобувачами вищої освіти було виявлено, що вони здатні до
комунікації, чітко формують та доносять власні думки. Розвитку soft skills сприяє підготовка наукових публікацій,
так ХНАУ залучає ЗО до написання публікацій у науковому журналі «Вісник Харківського національного аграрного
університету. Серія Біологія» (http://vbio.knau.kharkov.ua/ ). Журнал публікує статті у галузі фізіології і біохімії
рослин, генетики, селекції і біотехнології, проблем вивчення і збереження біорізноманіття. Набуттю soft skills
здобувачами за ОНП сприяють форми та методи навчання: експерименти (управлінські та комунікативні навички);
участь у конференціях, тренінгах, семінарах форумах, виставках, майстер-класах (адаптивність, розвиток навичок
ділової комунікації, вдосконалення аналітичних здібностей); захист звітів (про виконання індивідуального плану,
практично підготовки) (критичне мислення) тощо.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

З огляду на відсутність професійного стандарту зміст ОНП «Біологія» спрямований на формування
компетентностей і результатів навчання згідно з вимогами до 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.

Відповідно до п. 6 «Положення про організацію освітнього процесу в ХНАУ»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/polosvproc.pdf), затвердженого 26 квітня 2021 р. (№ 224), обсяг часу,
що відведений для аудиторного навантаження орієнтовно становить до 1/3 від кредиту ЄКТС та кількість годин на
самостійну роботу до 2/3 кредиту ЄКТС. Перелік обов’язкових дисциплін (максимум – 75% від загального обсягу
кредитів ЄКТС), перелік вибіркових дисциплін має становити не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.
Навчальні дисципліни і практики плануються, як правило, в обсязі трьох і більше кредитів ЄКТС. У НП 2020 р.
(завантаженого в акредитаційну систему) передбачає 40 кредитів ЄКТС – 1200 год., із них обсяг аудиторної роботи
здобувачів вищої освіти становить 418 год., а обсяг самостійної роботи студентів становить 782 год. Під час
спілкування експертної комісії зі студентами виявлено рівномірне навантаження, що забезпечує досягнення цілей і
ПРН, а також відсутність скарг на надмірне аудиторне навантаження та нестачу часу на самостійну роботу.

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.

За ОНП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів ОНП «Біологія» відповідає вимогам законодавства. Зміст
ОНП має чітку структуру, обумовлену структурно-логічною схемою; дає змогу досягти заявлених цілей і результатів
навчання. ОНП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти та набуття ними соціальних
навичок (soft skills). Експертна група відмітила, що регулярно за ОНП «Біологія» відбувається удосконалення
навчальних планів з врахуванням рекомендацій стейкґолдерів та забезпеченням можливості вільного вибору
дисциплін здобувачами.

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

Структурно-логічної схема та НП, мають чітку структуру, але у ході опрацювання ЕГ, констатує факт не відповідності
цих двох документів, адже у навчальному плані загальна кількість кредитів ВК становить 40 кредитів ЄКТС, що
суперечить Структурно-логічній схемі ОНП у якій показано лише 2 дисципліни, а не 6 як у навчальному плані.
Рекомендуємо узгодити документи та виправити технічні помилки, що були озвучені в ході зустрічі словесно.
Рекомендуємо переглянути силабус «Науково-педагогічної практики» та збільшити тривалість проходження
партики з 2 тижнів на більше та зазначити види діяльності та критерії оцінювання. Рекомендовано розширити
каталог елективних дисциплін за ОНП Біологія. Удосконалити процедури вибору дисциплін на інституційному
рівні, сформувати загальний каталог для всіх спеціальностей ЗВО, щоб надати здобувачам ширші можливості для
формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Встановлені факти щодо загальної відповідності виконання критерію 2. Вирішальним при виборі оцінки стали такі
сильні сторони як відповідність ОП предметній області спеціальності, що передбачає підготовку компетентних і
конкурентоспроможних на ринку праці фахівців; зміст ОНП має чітку структуру, обумовлену структурно-логічною
схемою; дає змогу досягти заявлених цілей і результатів навчання. Освітня програма та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими. Адміністрація ЗВО та
НПП, що забезпечують реалізацію даної освітньої програми, мають реальні варіанти вирішення наявних недоліків.
Зазначені недоліки (зокрема, присутня неузгодженість у структурно-логічній схемі та НП; процедура вільного
вибору дисциплін реалізується, проте потребує розширення переліку вибіркових компонентів, у тому числі шляхом
загальноуніверситетських дисциплін). Практична підготовка здобувачів потребує удосконалення та
конкретизування видів діяльності та критерії оцінювання, проте не є суттєвими та істотно не вплинули на процес
реалізації ОП. Враховуючи наведені сильні сторони і позитивні практики у контексті критерію 2 експертна група
дійшла висновку, що ОНП Біологія відповідає рівню В за критерієм 2.

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

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

Набір на спеціальність 091 «Біологія» третього (освітньо-наукового) рівня освіти та строки прийому, перелік
необхідних документів міститься за посиланнями і регламентовано в окремому додатку 5 «Правила прийому на
навчання до аспірантури і докторантури у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва»,
що висвітлено на офіційному сайті ЗВО у вкладці «Правила прийому і додатки»
https://knau.kharkov.ua/uploads/vstup/2021/05.pdf. Вступ на ОНП “Біологія” третього освітньо-наукового рівня
відбувається на основі документу про вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) з безпосереднім урахуванням сум
балів на вступних іспитах як результатів ВІ з іноземної мови та фахового випробування. Правила прийому
знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті Харківського національного аграрного університеті ім. В.В.
Докучаєва https://knau.kharkov.ua/ppdod.html

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

У правилах прийому до аспірантури містяться вимоги до вступника стосовно рівня освіти, наявності необхідних
документів, що підтверджують цей рівень. Конкурсний відбір здійснюється на основі наявності у вступника
освітнього ступеня магістра (спеціаліста) та результатів вступних іспитів. Попередньо проходить співбесіда
вступника до аспірантури з передбачуваним науковим керівником та гарантом ОНП, результати якої фіксуються
письмовим висновком. Вступники складають усний екзамен з біології. Відповідь оцінюється у 200 балів. Також
претендент складає іспит з іноземної мови (200 балів). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема
англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або
сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови.
Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом. Правила прийому на навчання до аспірантури розміщуються на
сайті (https://knau.kharkov.ua/ppdod.html). Вступні випробування проводяться відповідно до розкладу. Правила
прийому враховують особливості самої ОНП, до питань фахового випробування відносяться питання з таких
дисциплін як: ботаніка, фізіологія рослин, фітоценологія. Програма фахового вступного випробування з біології
(https://knau.kharkov.ua/uploads/vstup/2020/asp/091.pdf ) містить питання, критерії оцінювання, літературу для
підготовки здобувачів. Також на сайті розміщені програми вступних іспитів з біології та іноземної мови
(https://knau.kharkov.ua/uploads/vstup/2020/asp/091i.pdf). У разі вступу вступника до аспірантури на іншу
спеціальність, ніж та, що зазначена у його дипломі магістра (спеціаліста), приймальна комісія Університету може
прийняти рішення про проведення додаткового вступного випробування у формі іспиту, співбесіди, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень.

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти як в межах України, так і за її межами
регулюють "Положення про академічну мобільність"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%
87%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1
%8C%20%D0%A5%D0%9D%D0%90%D0%A3_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf),
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"Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/npb.html),
"Правила прийому на навчання до аспірантури і докторантури …", "Положенням про порядок зарахування,
відрахування, переривання навчання, надання академічної відпустки, поновлення і переведення аспірантів і
докторантів, які навчаються у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021/Положення%20про%20зарахування,%20відрахування%20...%20аспір
антів%20і%20докторантів.pdf ). Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним ЗВО,
допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі
успішного складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про визнання
його диплому. Правила є зрозумілими, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.). Під час зустрічі з фокус-групою здобувачів доктора філософії експертам не
були надані докази прикладів академічної мобільності в інших закладах освіти, хоча здобувачі знають про такі
можливості.

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.

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється "Положенням про порядок
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у Харківському
національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення%20про%20порядок%20визнання%20результатів.pdf ).
Перезарахування результатів здійснюється на добровільній основі та передбачає підтвердження того, що здобувач
вищої освіти досяг результатів навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він навчається. Так, наукові
результати здобувачів Фірсової К.М. (Гавви К.М.), Шкляревського М.А. зараховувались при оцінюванні з дисципліни
«Методологія біологічних досліджень» і ці результати бути зараховані як практична складова під час проведення
занять з цієї дисципліни.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому та інші нормативні документи в контексті Критерію 3 є зрозумілими, чіткими, враховують
предметну специфіку ОНП “Біологія” та оприлюднені на сайті Університету з метою забезпечення зручного доступу
до них усіх зацікавлених осіб. В Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва існує
положення про визнання результатів, отриманих у неформальній освіті та наявна відповідна практика.

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

Доцільно реалізовувати міжнародну академічну мобільність здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Загалом встановлено відповідність даної ОНП критерію 3. Це підтверджується наявністю правил прийому на
навчання за освітньою програмою, які є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень,
"Положення про академічну мобільність" ті інших документів ЗВО, які є у вільному доступі на сайті ЗВО. Але у ЗВО
на цій програмі відсутня практика мобільності здобувачів. Це загалом не є суттєвим недоліком , але ЕГ рекомендує
розвивати мобільність здобувачів з метою вдосконалення ОНП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:
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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.

Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених цілей, про що свідчить аналіз навчальних планів,
матриці відповідності ПРН, ОК, методів навчання та оцінювання, силабусів і робочих програм
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021.pdf). В навчальних планах висвітлена чітка, логічна послідовність
побудови навчального процесу (https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/fzr/data/kafbfr/s5.pdf,
https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/fzr/data/kafbfr/s10.pdf). В робочих програмах
(https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/fzr/data/kafbfr/2.pdf) і силабусах представлено інформацію щодо
особливостей набуття загальних і спеціальних компетентностей та ПРН. Організація, навчання та викладання
відбувається згідно "Положення про організацію освітнього процесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads), "Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020). Роботодавці
приймають участь у її розробленні, затвердженні та виконують роль зовнішнього аудитора ОНП. На початку
семестру здобувачам надається доступ до інформаційних ресурсів та навчально-методичних матеріалів кожної ОК,
пояснюється порядок та критерії оцінювання усіх видів робіт. Актуальна інформація про ОК висвітлена в робочих
програмах і силабусах, які формують і регулярно оновлюють НПП відповідно до "Положення з навчально-
методичного забезпечення навчальних дисциплін у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва"
(https://www.knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2019/polznmd.pdf), "Положення щодо розробки силабусу
навчальної дисципліни в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва"
(https://www.knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення%20щодо%20силабусу.pdf). Силабуси та робочі
програми оприлюднені на сайті кафедри ботаніки та фізіології рослин (https://knau.kharkov.ua/oppkafbfr.html) і
регулярно оновлюються відповідно до результатів анкетування та побажань здобувачів, громадського обговорення
ОНП, пропозицій зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів. Студентоцентрований підхід реалізується згідно
"Положення про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polpvvd.pdf) через обрання здобувачами дисциплін вільного
вибору, які відповідають тематиці їхніх досліджень. Здобувачі є вільними у виборі наукової теми дослідження,
постійно отримують необхідні персональні консультації від наукового керівника та інших НПП. ЕГ було
встановлено, що для здобувачів ОНП 2020 року вступу денної форми навчання розклад занять змінюється кожного
тижня і показники тижневого аудиторного навантаження коливаються у межах від 2 год. (30.11.2020-04.12.2020) до
22 год. (21.09.2020-25.09.2020). ЕГ акцентує увагу на необхідності зменшення суттєвих коливань обсягів тижневого
аудиторного навантаження шляхом формування постійного розкладу занять, рівномірного розподілу навчального
навантаження протягом семестру.

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).

Інформування здобувачів щодо організації та змісту освітнього процесу в рамках реалізації ОНП є зрозумілим і
доступним, необхідна інформація вчасно оприлюднюється на сайті відділу аспірантури та докторантури
(https://knau.kharkov.ua/asprantura.html) та кафедри ботаніки і фізіології рослин. Гарантом ОНП і співробітниками
відділу аспірантури та докторантури здобувачам вчасно надається вся необхідна та актуальна інформація про
організацію та зміст освітнього процесу в рамках реалізації ОНП. Правила прийому до аспірантури, етапи та строки
вступної компанії, програма вступних випробувань, навчальні плани денної (https://docs.google.com/viewer?url) та
заочної (https://docs.google.com/viewer?url) форм навчання, розклад консультацій і вступних випробувань для
вступників до аспірантури (https://knau.kharkov.ua/asprantura.html), щотижневий розклад занять розміщено на
сайті відділу аспірантури та докторантури. В ХНАУ ім. В.В. Докучаєва усі здобувачі та викладачі мають вільний
доступ до інформаційних ресурсів щодо академічної мобільності, стипендіальних програм, участі у міжнародних
проєктах, грантах, конференціях. Під час онлайн інтерв’ю зі здобувачами встановлено, що вони ознайомлені з
можливостями та умовами міжнародної мобільності викладачів і здобувачів освіти,мають вільний доступ до усіх
інформаційних ресурсів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва та його структур, зокрема, безоплатно користуються
міжнародними інформаційними ресурсами та базами даних SCOPUS, Web of Science.

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

Імплементація дослідницької компоненти в освітній процес відбувається протягом всього періоду навчання
здобувачів на ОНП шляхом інтеграції всіх учасників освітнього процесу до світового дослідницького простору,
участі у міжнародних наукових конференціях, залучення аспірантів до виконання науково-дослідних робіт та
міжнародних грантів в рамках співпраці з науково-дослідними установами України та закордонних партнерами,
Інститутом біоорганічної хімії НАН Білорусії, Czech University of Life Science, Prague
(https://knau.kharkov.ua/mizhnspivrkafbfr.html). До проведення різнопланових наукових досліджень в рамках НДР з
ТОВ «Сингента», Договір №1405 від 14.05.2018, міжнародного гранту Czech Republic Development Cooperation, 2020
залучені здобувачі Шкляревський М.А., Горєлова О.І., Кокорев О.І. Використання дослідницьких методів навчання
покладено в основу вивчення усіх ОК, про що свідчили всі здобувачі під час спілкування, акцентуючи увагу ЕГ під
час онлайн зустрічей на позитивних практиках виконання експериментальних досліджень в рамках своїх
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дисертаційних робіт безпосередньо під час навчальних занять. Учасники фокус-групи, гарант ОП підкреслювали
важливість формування теоретичного підґрунтя та активної наукової позиції кожного здобувача під час виконання
колективної наукової роботи та власних досліджень, що є позитивними характеристиками саме цієї ОНП.

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

Усі НПП, залучені до забезпечення ОП, на високому рівні викладають ОК, про що свідчать позитивні
характеристики здобувачів щодо якості ОНП (100% здобувачів цілком задоволені рівнем компетентностей, здобутих
під час навчання) та їхня повна задоволеність набутими ПРН, які на думку здобувачів є достатніми для подальшої
успішної наукової (100% респондентів) та викладацької (75% респондентів) діяльності. На думку ЕГ, такі високі
показники позитивної оцінки діяльності НПП здобувачами є можливими завдяки успішній інноваційній, науково-
практичній діяльність гаранта ОП та викладачів, задіяних до викладання в межах реалізації ОП, базуються на
результатах їх кропіткої і наполегливої роботи щодо регулярного оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень
і сучасних практик у біологічній галузі, про що свідчать їхня участь у виконанні НДР і міжнародних грантів за
кошти держави та країн-партнерів (наукові установи Білорусі, Чехії), висока публікаційна активність. На
необхідності, доцільності, пропозиціях та позитивних практиках здійснення робіт щодо оновлення змісту ОНП і
наповнення ОК згідно останніх наукових досягнень неодноразово зосереджували увагу усі учасники освітнього
процесу (Протоколи засідання комісії для визначення та оцінювання якості змісту і результатів освітньої діяльності
університету від 07.04.2020 р., Витяг з протоколу № 1Р від 08.04.2020 р. розширеного засідання кафедри ботаніки і
фізіології рослин).

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

За результатами роботи ЕГ та опитування внутрішніх стейкхолдерів встановлено, що навчання, викладання та
наукові дослідження в рамках реалізації ОНП тісно пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва. Так, згідно положень, Стратегії розвитку ХНАУ ім. В.В. Докучаєвана 2021-2025 роки
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021-2025.pdf ) саме інтеграція Університету до міжнародного освітнього
простору є одним із основних завдань університетської спільноти. В рамках досягнення цих завдань НПП та
здобувачі ОНП активно співпрацюють з науковими установами України, Білорусі, Чехії та виконують відповідні
різнопланові наукові дослідження (Grants for Multidisciplinary research teams 2020 of Ministry of Foreign Affairsofthe
Czech Republic, Direction curator – Czech University of Life Science, Prague, Платформа Agri Sciences для розвитку
науки у вищих навчальних закладах України; НДР «Механізми індукування компонентів стрес-протекторної
системи рослин», 2016-2020 рр., № держреєстрації 0117U002514; НДР «Роль сигнальних посередників і сполук з
гормональною активністю у формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні стресори», № держреєстрації
0117U002427 згідно з наказом МОН України № 198 від 10.02.2017). НПП кафедри та здобувачами ОНП організовано
та успішно проведено міжнародну наукову конференцію «Стрес і адаптація рослин», участь в якій брали науковці з
15 країн світу ((http://vbio.knau.kharkov.ua/uploads/files/Visnyk_KhNAU_BIO_2021_special-issue.pdf). Для
внутрішніх стейкхолдерів Університет забезпечує безоплатне користування міжнародними інформаційними
ресурсами та базами даних SCOPUS та Web of Science, створює умови для академічної мобільності здобувачів та
викладачів в рамках виконання наукових досліджень у спільних проектах. Під час онлайн інтерв’ю здобувачі
зазначали, що вони володіють інформацією щодо участі у програмах міжнародної співпраці, мобільності і
стажування, але на даний момент, через складну епідемічну ситуацію, ще не приймали безпосередню участь в таких
проєктах.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОНП є: відповідні форми та методи навчання і викладання, що відповідають принципам
академічної свободи та судентоцентрованого підходу, сприяють досягненню заявлених у програмах навчальних
дисциплін ПРН; НПП мають відповідну кваліфікацію та здійснюють усю необхідну методичну та наукову роботу для
забезпечення якісної підготовки здобувачів та ефективного функціонування ОНП, що підтверджується активною
співпрацею з українськими та закордонними науково-дослідними установами та виробничими організаціями,
активною інноваційною діяльність публікаційною активністю.

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

Слабкі сторони ОНП: аналіз графіку проведення занять вказує на суттєво-нерівномірне навантаження здобувачів
під час навчального процесу, що, на думку ЕГ, потрібно змінити та унормувати розклад аудиторних занять для
здобувачів денної форми навчання протягом одного семестру, зменшити показники тижневого аудиторного
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навантаження до 18 годин за оптимізації кількості днів на тиждень, коли проводяться аудиторні заняття; потрібно
активніше залучати здобувачів та НПП до участі в програмах міжнародної академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Загалом встановлено відповідність даної ОНП критерію 4: навчання і викладання за ОНП характеризується
відповідними формами та методами і відбувається згідно установлених в Університеті норм; усі викладачі, задіяні до
реалізації ОНП, є активними дослідниками, мають відповідну кваліфікацію, досвід, регулярно виконують роботи
щодо оновлення наповнення змісту ОК; здобувачі виконують експериментальні дослідження та долучаються до
проведення науково-дослідних робіт. ЕГ рекомендує оптимізувати та унормувати графік навчального процесу для
здобувачів ОНП денної форми навчання; активізувати роботи щодо залучення викладачів та здобувачів до участі в
програмах міжнародної академічної мобільності. На думку ЕГ, вказані недоліки в їх цілісності не є суттєвими, а
вказані рекомендації орієнтовані на вдосконалення ОНП. Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики,
наведені рекомендації, експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню B за Критерієм 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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють
встановити досягнення здобувачем результатів навчання для окремого ОК та/або освітньої програми в цілому, а
також оприлюднюються заздалегідь. До основних документів, що регламентують форми контрольних заходів та
критерії оцінювання знань відносяться Положення про організацію освітнього процесу ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads), Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва а (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020), Положення
про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozzd.pdf ), Положення про екзамени та заліки в ХНАУ ім. В.В.
Докучаєва (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення_про_екзамени_та_заліки.pdf). Згідно
аналізу відомостей про самоцінювання ОП, оцінювання ПРН, навчальних досягнень в межах кожної ОК враховує
положення та критерії ЄКТС та представлено двома формами контрольних заходів у вигляді семестрового контролю
та атестації. На початку вивчення кожної дисципліни, під час консультацій з викладачем, здобувачам доводиться
вся необхідна інформація щодо правил та процедур проведення контрольних заходів, розподіл та шкалу
відповідності балів. На сайті кафедри ботаніки та фізіології рослин у вільному доступі є вся необхідна інформація
щодо освітніх компонентів ОНП. У силабусі та навчальному плані кожної ОК надається вичерпна інформація щодо
логічної схеми побудови навчального процесу, періодичності і термінів здійснення контрольних заходів
(https://knau.kharkov.ua/uploads/fakultet/fzr/data/kafbfr/s1.pdf). Формами підсумкового контролю для оцінювання
ПРН з навчальних дисциплін є екзамен (Методологія біологічних досліджень, Організація наукової діяльності в
галузі біології, Науковий семінар) та залік (Фізіологія стресу і адаптації рослин, Фізіолого-біохімічні аспекти
стійкості рослин проти хвороб, Клітинний сигналінг, Гормональна регуляція у рослин, Цитологія і гістологія
рослин, Антиоксиданти, Науково-педагогічна практика). Слід зазначити, що кожен здобувач ОП має затверджений
в установленому порядку (Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва,
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/.pdf) індивідуальний план наукової роботи, де зазначено терміни та
форму навчання, обрунтування теми та методик виконання досліджень, освітня складова та норми атестації
здобувача щодо виконання завдань. Проміжна атестація аспірантів відбувається щорічно (двічі) за результатами
заслуховування їхніх звітів на засіданні кафедри та затверджується вченою радою факультету захисту рослин. За час
реалізації ОП здобувачів, які б не пройшли проміжну атестацію, не виконали індивідуальні плани наукової роботи
не було.

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

Стандарт вищої освіти відсутній. Атестація випускників ОНП проводиться у проводиться у формі відкритого захисту
дисертації, що надає можливість оцінити теоретичну і практичну підготовку здобувачів вищої освіти.
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3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила проведення контрольних заходів є чіткі та зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу та
регламентовані в тексті таких нормативних документів, як: «Положення про організацію освітнього процесу ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва» (https://knau.kharkov.ua/uploads), «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020), «Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва» (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozzd.pdf), «Положення про екзамени та
заліки в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення_про_екзамени_та_заліки.pdf). Здобувачі під час
інтерв’ю акцентували увагу членів ЕГ, що вони усвідомлюють та обізнані щодо своїх прав і обов’язків. В рамках ОНП
є чіткий порядок оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження, який відображено в
силабусах навчальних дисциплін, Матриці відповідності ПРН, ОК, методів навчання та оцінювання. Всі учасники
освітнього процесу дотримуються їх під час реалізації ОНП. Розклад заліків та екзаменів завчасно повідомляється
здобувачам НПП, гарантом ОНП та оприлюднюється на сайті відділу аспірантури та докторантури
(https://knau.kharkov.ua/asprantura.html).

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

За результатами опитування учасників освітнього процесу, з метою дотримання вимог академічної доброчесності,
недопущення проявів академічного і самоплагіату, в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва сформовано зрозумілі та чіткі
політика, правила і процедури дотримання академічної доброчесності, що регламентує Стратегія розвитку ХНАУ ім.
В.В. Докучаєва на 2021-2025 роки (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021-2025.pdf),КОДЕКС академічної
доброчесності ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf). Здобувачі
долучаються до університетської спільноти щодо засвоєння правил академічної етики під час навчального процесу
(вивчення дисциплін «Методологія біологічних досліджень» та «Науковий семінар»), слідують прикладу своїх
наукових керівників і викладачів ОНП, які не допускають проявів академічної недоброчесності у своїх публікаціях,
монографічних виданнях, науково-методичних роботах, також під час підготовки публікацій до журналів бази
SCOPUS та WOS набувають поглиблених знань та навичок щодо дотримання вимог та положень системи
академічної доброчесності. Для забезпечення дієвих та регулярних перевірок письмових робіт аспірантів та їхніх
керівників в Університеті наявні відповідні інформаційно-технологічні засоби та практика перевірки наукових
публікацій, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів за використання ліцензованих комп’ютерних
технологій та програм «UniСheck». Здобувачі ознайомлені з актуальною інформацією, яка представлена на сайті
ЗВО, щодо проведення загальноуніверситетських заходів, тренінгів та активно долучаються до участі в них,
здобувають необхідні знання й навички на практичних заняттях («Академічна доброчесність в освітньому та
науковому середовищі університету», http://lib.knau.kharkov.ua/bibliotek/2467-pro-akademchnudobrochesnst.html). У
здобувачів та викладачів сформовано високий рівень культури академічної доброчесності та активна позиція щодо
регулярного критичного перегляду ОНП щодо застосування та дотримання прийнятих положень академічної
доброчесності, про що свідчать ухвали Протоколу засідання комісії для визначення та оцінювання якості змісту і
результатів освітньої діяльності університету від 07.04.2020 р., Витягу з протоколу № 1Р від 08.04.2020 р.
розширеного засідання кафедри ботаніки і фізіології рослин. За час реалізації ОНП не було зафіксовано випадків
академічної недоброчесності, рекомендується продовжити активну практику популяризації принципів академічної
доброчесності та їх дотримання через проведення навчання, тренінгів та семінарів для усіх внутрішніх та зовнішніх
стейкхолдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Критерії оцінювання здобутків здобувачів, форми контрольних заходів є чітко сформульованими, правила
проведення контрольних заходів є зрозумілими для здобувачів, забезпечують неупередженість та об’єктивність
екзаменаторів. В Університеті існує рада з академічної доброчесності, до обов’язків якої входить ідентифікація
випадків та фактів порушення академічної доброчесності, застосовується практика перевірки робіт на плагіат
«UniСheck».
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

ЕГ рекомендує продовжити практики популяризації принципів і правил системи академічної доброчесності серед
усіх учасників навчального процесу, проводити систематичне опитування здобувачів на предмет їхньої
задоволеності системою оцінювання та запровадити електронні автоматичні засоби проведення заліків та екзаменів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Загалом встановлено відповідність даної ОНП критерію 5. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання
здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими. В університеті розроблена нормативна база яка регулює питання
проведення контрольних заходів, оцінювання здобувачів вищої освіти та реалізації політики академічної
доброчесності. Доцільно систематично опитувати здобувачів на предмет їхньої задоволеності системою оцінювання.
Вказані недоліки в їх цілісності не є суттєвими, вказані рекомендації орієнтовані на вдосконалення ОНП.

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.

До підготовки здобувачів за ОНП долучаються висококваліфіковані викладачі, знання, майстерність і кваліфікація
яких підтверджується високим рейтингом згідно до "Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності
науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/ПОЛОЖЕННЯ), підтвердженням академічної кваліфікації яких є їх
базова освіта, наукова спеціальність, вчені звання та публікації, мають відповідність за не менше, ніж 7 пунктами п.
30 Ліцензійних умов (відповідні наукові ступені та вчені звання), які пройшли процедури конкурсного відбору
(регламент Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polppndpzd.pdf). Всі викладачі, задіяні до реалізації ОНП, мають
підтвердження своєї академічної кваліфікації у вигляді відповідних наукових публікацій, та сертифікати й свідоцтва
про підвищення кваліфікації на підтвердження своєї професійної кваліфікації
(https://knau.kharkov.ua/oppkafbfr.html). Процедура призначення наукових керівників здобувачів відбувається,
згідно з наказом Ректора, одночасно із їхнім зарахуванням на навчання до аспірантури та відповідно унормована
"Положенням про наукового керівника аспіранта (здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії у ХНАУ ім. В.
В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polnkzvo.pdf). Так, наукові керівники здобувачів
Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю.В. за результатами рейтингової оцінки діяльності НПП в 2019-2020 рр. мають найвищі
показники в Університеті. Академічна та професійна кваліфікація наукових керівників здобувачів професорів
Колупаєв Ю. Є. та Карпця Ю.В. повністю відповідають вимогам чинного законодавства України, про що свідчать їхні
рейтинги та здобутки в науково-дослідницькій та навчально-методичній роботі, публікації, повна відповідність тем
робіт здобувачів тематиці наукових досліджень керівників.

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

Начальник відділу кадрів представив сутність конкурсу на посади викладачів, де основним є врахування
професіоналізму та спроможності забезпечити викладання навчальних дисциплін відповідно мети і завдань ОНП.
Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення публікуються на офіційному веб-сайті
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності
прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності
та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад
науково-педагогічних працівників.
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3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

ЗВО безпосередньо залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в межах ОНП через
здійснення спільних досліджень здобувачів та використання матеріально-технічної бази як Університету так і
стейкхолдерів: Інституту рослинництва ім. В.Я Юр’єва (дисертаційні роботи здобувачів Горєлової О.І. і Гавви К.М.),
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (дисертаційні роботи здобувачів Кокорева О.І. і
Шкляревсього М.А.).

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

До викладання вибіркової дисципліни на умовах внутрішнього сумісництва залучалась доц. Ястреб Т.О. як фахівець-
практик. До проведення лекційних, практичних занять, здійснення контрольних заходів і консультуванняв рамках
реалізації цієї ОНП університет не запрошував професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців на умовах зовнішнього сумісництва з оплатою праці.

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

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відповідно до "Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і
науково-педагогічних працівників ХНАУ ім. В. В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/pol_pro_pidv_kvalifik.pdf) та за сприяння Центру міжнародного
співробітництва та академічної мобільності, надає широкі можливості НПП щодо підвищення педагогічної
майстерності та професійного розвитку викладачів шляхом проходження стажувань, курсів підвищення
кваліфікації. Викладачі Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., що забезпечують функціонування ОНП, є активними
дослідниками, виконавцями НДР, які фінансувався з держбюджету (№ д/р 0117U002427, 2017-2019) та
міжнародного гранту «Role of nitric oxide in realization of stress-protective effect of carbon monoxide and polyamines in
plants» (2020-2021), що фінансується Чеською агенцією розвитку в рамках “Platform ‘Agri-Sciences’ for the
Developmen to Sciencein Higher Education Institutions of Ukraine. Усі викладачі, задіяні до викладання на ОНП, мають
відповідні сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації за ліцензованими спеціальностями.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Професійний розвиток НПП та сприяння підвищенню викладацької майстерності викладачів ОНП досягається
шляхом проведення наукових конференцій та семінарів, підвищення кваліфікації, запровадженням рейтингової
системи оцінювання діяльності викладачів ХНАУ ім В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/ПОЛОЖЕННЯ). В Університеті за сумлінну працю, зразкове
виконання службових обов`язків використовуються різнопланові форми матеріального (Положення про
преміювання працівників та надання матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати Харківського
національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polpremwork.pdf) та морального заохочення у вигляді подяки
Ректора, Почесної грамоти переможцям конкурсу на кращого науковця, кращого молодого науковця кращого
викладача (Положення про щорічний конкурс «Кращий молодий науковець» у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва, https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polkmn.pdf). За високі
рейтингові показники викладачі ОНП професори Колупаєв Ю.Є. і Карпець Ю.В. у 2020 р. отримали грошову
винагороду у розмірі місячного окладу.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

НПП, що відповідають за реалізацію ОНП, мають високу відповідність за академічною та професійною
кваліфікацією, а процедури відбору викладачів є публічними, прозорими, при цьому Університет має практики
преміювання викладачів за високі рейтингові показники. Роботодавці готові долучатися до проведення аудиторних
занять на ОНП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.
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Доцільно долучати професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних занять на
ОНП з оплатою праці; започаткувати практику преміювання НПП за підготовку публікацій, включених до
міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS, Web of Science).

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Процедури конкурсного добору є прозорими і зрозумілими кандидатам на посади викладачів, оприлюднені на сайті
ЗВО, що дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОНП. Наявна
система стажування в інших закладах освіти, наукових установах України, а також система морального і
матеріального заохочення працівників сприяє професійному розвитку викладачів. Зважаючи на сильні сторони та
позитивні практики, оприлюднені рекомендації, експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню B за
Критерієм 6.

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.

ЗВО являє собою окреме студентське містечко, в якому розташовані навчальні корпуси, бібліотека,лабораторії,
дослідні поля та об’єкти соціальної інфраструктури
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%B1.pdf).Фонд
бібліотеки налічує понад 1095 примірників паперових та 146 електронних за даною ОНП, серед яких навчально-
методичні і періодичні видання, дисертації, рідкісні видання тощо (http://lib.knau.kharkov.ua/fondikol.html).
Працює електронний каталог видань, що дозволяє здобувачам у дистанційному режимі отримати доступ до
навчального-методичного забезпечення, один із залів бібліотеки обладнано 20 комп'ютерами
(http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/). Під час фокус-груп директор бібліотеки С. О. Довгалюк розповіла про
організацію роботи бібліотеки під час карантину у дистанційному режимі через електронний каталог. Досить
активною щодо навчально-методичного забезпечення є діяльність кафедр, які відповідають за реалізацію ОНП. Для
реалізації ОНП факультет має комп’ютерні класи, навчальні аудиторії, лабораторії із частковим сучасним
обладнанням, бібліотеку. У навчальних аудиторіях та лабораторіях наявні схематичні та інші демонстраційні
матеріалами, мікроскопи, проектором,спектрометри, центрифуги, терези, дистилятор, реокодні мости, термостати
повітряні та водяні, за допомогою Чеського гранту котрий згадувався раніше, кафедра закупила комплект для
електрофорезу білків (більше 30 тисяч гривень)
(https://drive.google.com/drive/folders/1gzUCzMo6iMdgtSoZ3rBulyEPQ7vgdfhS?usp=sharing). Також у ЗВО існують
теплиці на яких в даний момент вирощується культура для випробувань з партнерами із Білорусі. Додатково
факультет тісно співпрацює з освітньо-науковою установою (Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН) та
профільним аграрним підприємством (ТОВ «АГРОГЕН НОВО»), які надають доступ до своєї матеріально-технічної
бази за договорами. Під час фокус-груп співробітники ЗВО, здобувачі і представники від роботодавців підтвердили
наявність налагодженої співпраці ЗВО з іншими освітньо-науковими установами та підприємствами; розповіли про
дослідження, які виконують здобувачі у рамках цієї співпраці. Таким чином, матеріально-технічна база та інші
об’єкти інфраструктури ЗВО дозволяють гарантувати реалізацію ОНП у повному обсязі. Наявність співпраці з
іншими закладами освіти, науковими установами і підприємствами м. Харків значно розширює можливості
здобувачів ОНП для проведення досліджень.

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.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва забезпечує безоплатний доступ викладачів і
здобувачів ВО до всіх приміщень університету, зокрема лекційних аудиторій, лабораторій та приладів, наукових
лабораторій, комп’ютерних класів, спортивних залів, бібліотеки та бібліотечних фондів, каталогів тощо
(https://drive.google.com/drive/folders/1gzUCzMo6iMdgtSoZ3rBulyEPQ7vgdfhS?usp=sharing). Також безоплатними є
інформаційні ресурси (інституційний репозитарій (http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/), платформа Webof Science,
Scopus та ресурсів Elsevier Science direct, Sprinterlink, системі Moodle3 (http://moodle.knau.kharkov.ua/)), необхідні
для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах ОНП 091 Біологія, що встановлено за результатами
опитування стейкґолдерів та демонстрації ними користування відповідними ресурсами. Адміністрація та
студентське самоврядування ЗВО сприяють створенню сприятливого освітнього середовища, намагаються
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задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, але у ході зустрічей, прикладів занесення звернень до
протоколів даних органів, від здобувачів 091 Біологія, не було. Ректор ЗВО О. В. Ульянченко та головний бухгалтер
розповідали про закладення коштів до щорічного бюджету на оновлення матеріально-технічної бази та ремонтних
робіт (190 тисяч на рік), зокрема придбання необхідних реактивів та пестицидів для проведення досліджень
фінансується лише за грантові кошти. Вище викладена інформація підтверджена у ході онлайн зустрічей.

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

У процесі огляду лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки та будівлі ЗВО в цілому, було підтверджено, що
освітнє середовище є частково безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Адже стан корпусу у якові
відбувається самі заняття та науково-дослідна робота не найкращий, але видно, що ЗВО своїми силами, що року
оновлює матеріально-технічну базу та виділяє кошти на ремонтні роботи корпусів, дана інформація підтверджена
на відео з матеріально-технічної бази від ЗВО та у ході онлайн перегляду матеріально технічної бази
(https://drive.google.com/drive/folders/1gzUCzMo6iMdgtSoZ3rBulyEPQ7vgdfhS?usp=sharing). ЗВО потурбувався про
призначення відповідальних осіб за охорону праці, про що свідчить Наказ «Про призначення відповідальних за
охорону праці у структурних підрозділах і службах університету»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/nakoptb.pdf) та активно веде сторінку даного відділу
(https://knau.kharkov.ua/optb.html). Безпечність освітнього середовища ЗВО забезпечена відповідними правилами
та інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при роботі в аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах,
гуртожитках, під час проходження практик тощо. У лабораторіях є журнали інструктажів з техніки безпеки, які
своєчасно заповнені, відповідно до вимог(журнал з техніки безпеки з підписами здобувачів освіти про проходження
інструктажу подано в додатках в акредитаційній системі NAQA на запит ЕГ). Під час огляду лабораторій було
відмічено факт наявності вогнегасників та піску. Під час роботи в лабораторіях студенти та НПП використовують
халати та інші засоби індивідуального захисту, що вони ознайомлені з особливостями роботи в лабораторіях, під час
проходження практик, а також у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій), що було продемонстровано у ході
зустрічей. У ЗВО функціонує кабінет психолога, інформація про який розміщена на сторінці «Практичний
психолог» та стендах (https://knau.kharkov.ua/psychology.html), практичний психолог університету здійснює
всебічну підтримку здобувачів ВО. У ЗВО проводиться опитування здобувачів щодо їхніх потреб та інтересів у формі
анкетування (https://cutt.ly/Jn8UiJh), а також студенти можуть звернутись в усній формі до гаранта ОП, завідувача
кафедри, дирекції із своїми побажаннями покращити деякі побутові елементи чи з питаннями навчання. Під час
інтерв’ювання представники студентського самоврядування та здобувачі ОНП засвідчили про задоволеність
освітнім середовищем, звертали увагу на те, що в університеті сформований морально-психологічний клімат, який
дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. У цілому освітнє середовище, що описане у підкритеріях 7.1. та 7.2 є
безпечним та дозволяє задовольнити інтереси та прагнення здобувачів.

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

Освітня, організаційна, інформаційна та консультативна підтримка реалізована через безпосередню комунікацію
здобувачів із представниками адміністрації ЗВО, відділом аспірантури, гарантом ОНП, викладачами і науковими
керівниками; функціонал офіційного веб-сайту ЗВО. Зокрема, на веб-сайті ЗВО розміщено розклад занять,
нормативно-правову базу тощо (https://knau.kharkov.ua/). Веб-сайт ЗВО містить сторінки, адаптовані для кожного
структурного підрозділу. У розділі відділу аспірантури розміщено навчальний план, перелік дисциплін і силабуси до
них, програми вступних іспитів, інформацію про вартість навчання, правила прийому та інша інформацію для
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня (https://knau.kharkov.ua/asprantura.html). Веб-сайт бібліотеки ЗВО
містить електронний каталог видань; інформацію про бібліотечний фонд, періодичні видання і міжнародні
наукометричні бази (http://lib.knau.kharkov.ua/). Аналіз розділу новин на веб-сайті ЗВО свідчить про наявність
постійного інформування здобувачів і співробітників про наукові конференції, семінари, гранти, програми
академічної мобільності тощо.Консультативну підтримку здобувачів також забезпечує психолог
(https://cutt.ly/Wn8UQGU). Під час фокус-груп викладачі, здобувачі та їх наукові керівники підтвердили наявність
активної взаємної комунікації. Викладачі на початку вивчення дисциплін повідомляють здобувачів про критерії
оцінювання та інші складові освітньо-наукового процесу за ОНП. Комунікація зі здобувачами здійснюється у
мобільних додатках Viber, Telegram та Instagram (https://www.instagram.com/khnau_dokuchaev/), офіційних групах у
Facebook : (https://www.facebook.com/groups/khnau/). Згідно розкладу занять, навчальна інформація, методичні
рекомендації та консультативна допомога розповсюджуються безпосередньо викладачами через платформу для
проведення відеоконференцій Zoom, Skype, інформаційно-освітнє середовище Moodle, а також через сервіси
електронної пошти, мобільний зв’язок, мессенджери Viber та Telegram. Здобувачі розповіли, що найбільш зручним
для отримання інформації є вебсайт ЗВО, на якому розміщені необхідні матеріали. Соціальна підтримка здобувачів
реалізована через надання місць у гуртожитках (https://knau.kharkov.ua/hurtozutok.html), матеріальну допомогу від
профкому, медичне обслуговування і психологічну допомогу.Учасники фокус-груп розповіли про можливість
отримати матеріальну допомогу за потреби, зокрема на лікування; допомогу в отриманні санітарно-курортного
відпочинку; наявність на території ЗВО зон відпочинку, студентських їдальнь, безкоштовного доступу до інтернет-
мережі тощо. У ході спілкування із здобувачами ЕГ відзначила задоволеність освітньо-науковим процесом,
комунікацією із викладачами, інформаційним наповненням веб-сайту ЗВО. Таким чином, ЗВО забезпечує надання
здобувачам необхідної соціальної, інформаційної, організаційної, консультативної та освітньої підтримки у повному
обсязі.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами у ЗВО діє «Наказ та Порядок супроводу і надання
допомоги особам з інвалідністю та іншим мало мобільним групам населення»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%94%D0%BE%D0%BA%202.pdf,
https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%94%D0%BE%D0%BA%203.pdf). На території ЗВО розташовані
пандуси, ліфти та інші об’єкти інфраструктури для зручності переміщення осіб з особливими потребами. Соціально-
психологічна підтримка студентів з обмеженими можливостями з метою подолання ними життєвих труднощів,
ефективної адаптації до навчально-виховного процесу, підвищення їх соціального статусу здійснюється підтримка
практичного психолога. Психологічний супровід студентів розпочинається на етапі вступу і здійснюється впродовж
усього терміну навчання. Він тісно пов’язаний із педагогічним та соціальним супроводом і спрямований на
підвищення ефективності навчання за рахунок вирішення психологічних проблем студентів, що заважають
пізнавальній діяльності, а також набуття ними навичок, що покращують адаптацію до навчального процесу. З
питаннями, проблемами студентського життя можна звернутися до Студентської ради чи Ради молодих вчених.
Студентська профспілка здійснює представництво та захист соціально-економічних прав та інтересів студентів з
особливими освітніми потребами. Учасники фокус-груп підтвердили створення ЗВО умов для осіб з особливими
потребами і повідомили, що на даний момент за ОНП таких здобувачів немає.

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій регламентовані«Положенням про уповноважену комісію з
питань запобігання та виявлення корупції, урегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із сексуальними
домаганнями та дискримінацією, запобігання та виявлення фактів недоброчесності, хабарництва, порушень правил
поведінки», «Положенням щодо порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень громадян»
(https://knau.kharkov.ua/npb.html). Розроблена«Антикорупційна програма»
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/corrupt.pdf, https://knau.kharkov.ua/antikorupt.html).Члени
уповноваженої комісії ЗВО беруть участь у проведенні службового розслідування, внутрішньому аудиті університету
та інших заходах у частині запобігання і виявлення корупції, урегулювання конфліктних ситуацій. Під час фокус-
груп здобувачі повідомили, що конфліктних ситуацій не виникало; виявили обізнаність щодо наявності у ЗВО
відповідної нормативно-правової бази у випадку необхідності урегулювання конфліктної ситуації; розповіли про
можливість звернутись до відділу аспірантури із заявою про виникнення конфліктної ситуації, залишити анонімну
скаргу через «Скриньку довіри».Також було встановлено у ході переогляду матеріально-технічної бази, що на
Факультеті захисту рослин (до якого входить випускова кафедра) є скринька довіри, де студенти можуть залишати
свої скарги у письмовому вигляді.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

До сильних сторін ОНП можна віднести зручне розташування ЗВО в окремому студмістечку, де сконцентровані усі
освітньо-наукові і соціально-побутові об’єкти інфраструктури; наявність тісних зв’язків із багатьма закладами
освіти, науковими установами і профільними аграрними підприємствами, що дає можливість отримати доступ до
додаткової матеріально-технічної бази; наявність власних лабораторій, дослідних теплиць, комп’ютерних класів.
Наявна політика і процедури вирішення.

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

У процесі огляду лабораторій, навчальних аудиторій, бібліотеки та будівлі ЗВО в цілому, було підтверджено, що
освітнє середовище є частково безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти. Адже стан корпусу у якому
відбуваються заняття та науково-дослідна робота не найкращий. Рекомендуємо ЗВО звернути увагу на приміщення
котрі забезпечують ОНП та посприяти удосконаленню матеріально-технічної бази ОНП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Встановлені факти щодо загальної відповідності виконання критерію 7. Вирішальним при виборі оцінки стали такі
сильні сторони створення умов для навчання та науково-дослідної роботи здобувачів котрі навчаються за ОНП;
наявність тісних зв’язків із багатьма закладами освіти, науковими установами і профільними аграрними
підприємствами, що дає можливість отримати доступ до додаткової матеріально-технічної бази; всі корпуси
обладнані пандусами та різними деталями для кращого пересування, проживання та знаходження в ЗВО.
Матеріально-технічна база за цією програмою загалом відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є
суттєвими. Адміністрація ЗВО та НПП, що забезпечують реалізацію даної ОНП, мають реальні варіанти вирішення
наявних недоліків. Зазначені недоліки (зокрема, освітнє середовище є частково безпечним для життя та здоров'я
здобувачів) не є суттєвими та істотно не вплинули на процес реалізації ОНП. Враховуючи наведені сильні сторони і
позитивні практики у контексті критерію 7 експертна група дійшла висновку, що матеріально-технічна база
відповідає рівню В за критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ОНП розробляється гарантом і проєктною групою з урахуванням рекомендацій кафедри ботаніки і фізіології
рослин, досвіду провідних наукових установ та ЗВО України, на основі зворотного зв’язку з внутрішніми та
зовнішніми стейкґолдерами. Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП
регулюються низкою положень: "Положення про організацію освітнього процесу Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/polosvproc.pdf);
"Методичними рекомендаціями до розроблення та оформлення освітньої програми"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polmrorzoop.pdf); "Положенням про забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В.Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polzyo.pdf; Положенням про порядок створення, удосконалення,
зміни та закриття освітніх програм Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення_про_порядок_створення.pdf). Перегляд ОНП з метою її
удосконалення здійснюють у формах оновлення або модернізації. ОНП оновлюють у частині всіх компонентів ОНП.
Модернізація ОНП має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації та відбувалася 2 рази. У 2019 р.
ОНП було переглянуто відповідно до затверджених в Університеті «Методичних рекомендацій до розроблення,
оформлення, рецензування та затвердження освітньої (освітньо-професійної) програми». У 2020 р. ОНП
переглянуто із урахуванням пропозицій зовнішніх стейкхолдерів та аспірантів, зокрема, збільшено з 32 до 40,
розширено перелік спеціальних вибіркових дисциплін та збільшено їх обсяг, додано обов’язковий ОК «Науковий
семінар». Проєктна група здійснює доопрацювання ОНП з врахуванням отриманих пропозицій, зауважень та
рекомендацій. Наразі триває процес оновлення ОНП Біологія-2021.

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

Здобувачі ступеня доктора філософії дотичні до процесу періодичного перегляду ОНП та інших процедур
забезпечення її якості. Це відбувається шляхом їх участі в обговоренні ОНП, участі в засіданнях групи забезпечення,
проведення анкетування. Безпосередньо в обговоренні ОНП брав участь здобувач Шкляревський М.А., який
запропонував збільшити обсяг вивчення вибіркових спеціальних дисциплін. При перегляді ОНП у 2020 році цю
пропозицію було враховано. В університеті інтереси здобувачів доктора філософії представляє рада молодих вчених
та спеціалістів. Висловити свою думку та пропозиції щодо змісту ОНП та процедур забезпечення її якості здобувачі
можуть під час анонімного анкетування. На сьогодні в університеті створено відділ моніторингу та забезпечення
якості освіти, яким систематизовано та удосконалено зміст анкет, додано нові форми та переведено анкетування в on
line режим. Розроблено "Положення про опитування стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності в
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%
9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%20%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%
9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0
%A0%D0%86%D0%92_2020.pdf), відповідно до якого будуть проводитись подальші анкетування здобувачів ОНП. З
метою проведення моніторингу ОНП у ЗВО використовують: опитування (анкетування) здобувачів ВО, результати
якого відображенні на сторінці громадського обговорення ОП (https://knau.kharkov.ua/gromadskeobgop.html).
Об'єднана рада студентського самоврядування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва представляє лише інтереси здобувавчів
першого і другого рівня. Під час відеозустрічі здобувачі ВО підтвердили участь в анкетуванні щодо оцінки якості
ОНП.
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

ХНАУ ім. В.В.Докучаєва співпрацює з низкою роботодавців. При реалізації ОНП "Біологія" з метою залучення
роботодавців до процедур забезпечення якості освітнього процесу університетом укладено договори про
співробітництво з Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України, Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України, Херсонським державним університетом. Зокрема, результати досліджень здобувачки Горєлової О.І.,
які згідно з договором частково проводилися в Лабораторії селекції і фізіології пшениці озимої Інституту
рослинницва ім. В.Я. Юр’єва, опубліковані у співавторстві з г.н.с. цієї лабораторії д.с.-г.н. Н.І. Рябчун. Здобувач
Шкляревський М.А. має публікацію у співавторстві з к.б.н., доцентом С.П. Бесчасним (Херсонський державний
університет). Роботодавці беруть участь в обговоренні ОНП, анкетуванні щодо якості ОНП
(https://knau.kharkov.ua/gromadskeobgop.html). При перегляді ОНП у 2020 р. враховано зауваження д.б.н., проф.
Якимчука Р.А. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), д.с.-г.н. Рябчун Н.І. (Інститут
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України), к.б.н. Попова В.М. (ТОВ «АГРОГЕН НОВО»). Роботодавці беруть
участь у проведенні розширених засідань кафедри ботаніки і фізіології рослин. Зокрема, щодо результатів
громадського обговорення ОНП "Біологія" (2020) (Протокол засідання кафедри N 1P від 08.04.2020 р.).

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

Випуску здобувачів доктора філософії в рамках ОНП "Біологія" не було. Здобувачі Горєвлова О.І. і Кокорев О.І.
працюють на посадах асистентів кафедри ботаніки і фізіології рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, раніше мали досвід
роботи на посадах молодших наукових співробітників в рамках виконання науково-дослідних тем. Здобувач
Шкляревський М.А. (вступ 2018 року) працює на посаді викладача кафедри лісівництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва
згідно контракту за результатами конкурсу, раніше мав досвід роботи на посаді фахівця (за темою НДР з
фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету). У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва інформацію щодо кар’єрного
шляху випускників збирає відділ ліцензування та інформаційного забезпечення (https://knau.kharkov.ua/viddil-
naukovo-informacijnoho-zab.html, , https://knau.kharkov.ua/pracevlashtuvannya.html ), завданням якого є створення та
ведення банку даних вакансій, пропозицій роботи та резюме випускників; адаптування здобувачів і випускників
університету до умов ринку праці через доведення до них інформації про наявні вакансії та ін. В університеті
передбачено он-лайн анкетування випускників.

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

Система забезпечення якості університету включає перелік заходів, які в повній мірі відображено на сайті ЗВО в
рубриці "Громадське обговореня ОП" (https://knau.kharkov.ua/gromadskeobgop.html) та регулюються "Положенням
про стейкхолдерів освітніх програм у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%
9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%20%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%
9D%D0%9D%D0%AF_%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0
%A0%D0%86%D0%92_2020.pdf) Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти передбачає використання отриманої
інформації для удосконалення освітнього процесу. Функціонує «Скринька довіри». Щорічно здійснюється
оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників ЗВО згідно "Положення про рейтингову систему
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів Харківського національного
аграрного університету ім. В.В. Докучаєва" та визначається найкраща кафедра та викладач.

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 Біологія проводиться вперше. Гарант ОНП проф. Колупаєв Ю.Є. під час он-лайн зустрічі
засвідчив, що результати акредитації будуть враховані при оновленні ОНП "Біологія" у 2021 році. З метою
удосконалення ОНП за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти враховуються пропозиції та
зауваження експертних висновків при акредитації інших ОНП і ОПП університету. Зокрема: створено відділ
моніторингу та забезпечення якості освіти; запроваджено on-line форми анкетування стейкхолдерів; розширено
спектр вибіркових дисциплін; практичну підготовку включено до системи ОК та пов’язано з досягненням ПРН та
формуванням компетентностей; розроблено силабуси навчальних дисциплін; сформовано таблиці пропозицій
стейкхолдерів; активізується залучення роботодавців до освітнього процесу.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Вплив академічної спільноти на забезпечення якості освітньої діяльності здійснюється через участь в
адміністративних структурах на рівні університету та деканату, зокрема участь у засіданнях ради із забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, наглядової та вченої рад університету, вченої ради факультету,
ради з академічної доброчесності та ін. Учасники академічної спільноти безпосередньо залучені до моніторингу та
періодичного перегляду ОНП. Вивчення пропозицій академічної спільноти щодо покращення якості вищої освіти в
університеті здійснюється через анкетування. Проводиться анкетування науково-педагогічних працівників щодо
внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті та дотримання принципів академічної доброчесності. Всі
пропозиції враховуються при реалізації заходів забезпечення якості ОНП. Учасники освітнього процесу послідовно
дотримуються принципів академічної доброчесності � застосовуються програми для перевірки текстів наукових і
дисертаційних робіт здобувачів на плагіат, а також наукових публікацій та дисертацій НПП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивним є участь роботодавців у оновленні ОНП, а також надання можливості використовувати лабораторне
обладнання наукових установ для практичної підготовки здобувачів. Позитивною практикою є проведення
моніторингу ОНП у ЗВО для покращення якості освітнього процесу є опитування (анкетування) здобувачів ВО,
роботодавців та інших груп зацікавлених осіб. Результати наявні на сайті ЗВО.

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

Слабкою стороною є низькій рівень залучення органу студентського самоврядування до процесів моніторингу ОНП
«Біологія» та представлення інтересів здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в цілому відповідає нормативним вимогам, відмічено позитивні
практики щодо покращення внутрішньої якості освіти. Зокрема, у 2020 році створено відділ моніторингу та
забезпечення якості освіти; запроваджено on-line форми анкетування стейкхолдерів; розширено спектр вибіркових
дисциплін; практичну підготовку включено до системи ОК. Але в університеті Об'єднана рада студентського
самоврядування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва представляє лише інтереси здобувачів першого і другого рівня і не
представляє інтереси здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня. Їх інтереси представляє рада молодих вчених
та спеціалістів. Але “Положення про раду молодих вчених і спеціалістів у Харківському національному аграрному
університеті ім. В.В. Докучаєва” передбачає інші основні завдання діяльності ради. Враховуючи наведені сильні
сторони і позитивні практики у контексті критерію 8 експертна група дійшла висновку, що ОНП Біологія відповідає
рівню В за критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу описано в "Положенні про організацію освітнього процесу
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/polosvproc.pdf ) та в статуті Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/statut.pdf), низці нижчезазначених
документах: "Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
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у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/npb.html),
"Кодекс академічної доброчесності Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf ), "Положення про практичне навчання здобувачів
вищої освіти Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polprnst.pdf ), "Положення про науково-педагогічну практику
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Харківському національному аграрному університеті
ім. В.В. Докучаєва" https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021/Про%20науково-
педагогічну%20практику%20аспірантів.pdf, "Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polzyo.pdf), "Положення про академічну мобільність"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/Положення%20про%20академічну%20мобільність%20ХНАУ_на%20
сайт.pdf), "Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або
інформальній освіті у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2020/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%
D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%
BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf), "Положення про порядок перезарахування навчальних
дисциплін, визначення академічної різниці та про вирівнювальний семестр у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва"
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/2021/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%
D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%BD%D1%8F_.pdf), "Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Харківському національному
аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва" (https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polozzd.pdf) та ін. Всі
документи розміщені у вкладці «Нормативна база» (https://knau.kharkov.ua/npb.html ).

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 офіційному сайті ЗВО є сторінка для публікації проєктів для громадського обговорення ОП
https://knau.kharkov.ua/gromadskeobgop.html, на якій розміщено проєкти для обговорення ОНП “Біологія” 2020 і
2021 року та документи за результатами такого обговорення, звіти про анкетування та рецензії на ОНП.

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.

Інформація щодо ОНП (https://knau.kharkov.ua/uploads/opp/fzr/091_ONP_2020.pdf), а також робочих програм та
силабусів освітніх компонентів, котрі включені до неї, містяться на офіційному веб-сайті ЗВО і кафедри ботаніки і
фізіології рослин (https://knau.kharkov.ua/oppkafbfr.html), є точною, коректною та зрозумілою для стейкхолдерів.
Зазначена інформація задовольняє вимогу поінформованості вступників та інших зацікавлених осіб щодо вступу на
обрану освітньо-наукову програму, цілей, очікуваних результатів та освітніх компонентів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес в
університеті і на освітній програмі. Наявна систематична атестація здобувачів ОНП на кафедрі і Вченій раді
факультету.

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

Недоліків ЕГ не виявлено

Рівень відповідності Критерію 9.
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Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітньо-наукова програма «Біологія» відповідає вимогам визначеним у критерії. Інноваційним підходом прозорої
і публічної діяльності ЕГ розглядає наявність на сайті університету в рубриці громадського обговорення
(https://knau.kharkov.ua/gromadskeobgop.html), зведеної таблиці в якій розміщено як проєкти для обговорення ОНП
“Біологія” 2020 і 2021 року, документи за результатами такого обговорення, звіти про анкетування та рецензії на
ОНП., так і інформацію по інших програмах, що реалізуються в університеті.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

Наукові інтереси здобувачів безпосередньо зорієнтовані як на курси, що забезпечують курси обов´язкової
компоненти, так і курси за вибором. У структурі ОНП є чотири складові: загальнонаукові (філософські)
компетентності (4 кредити ЄКТС), набуття універсальних навичок дослідника (9 кредитів ЄКТС ), здобуття мовних
компетентностей (6 кредитів ЄКТС) здобуття глибинних знань із спеціальності (11 кредитів ЄКТС). Структура ОНП
відповідає пункту 27 "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
закладах вищої освіти (наукових установах)", затвердженого Постановою КМУ N 261 від 23 березня 2016 року.
Аналіз ОНП, порівняльний аналіз тем дисертаційних досліджень здобувачів, змісту ОНП та силабусів вибіркових
дисциплін, свідчить про те, що для кожного здобувача у програмі є принаймні кілька дисциплін, що повністю
відповідають тематиці наукових досліджень. Освітні компоненти, як «Інформаційні технології в наукових
дослідженнях, Методологія біологічних досліджень» надає освітню підтримку науковим дослідженням всіх
аспірантів. Обов`язковий компонент «Організація наукової діяльності в галузі біології» сприяють підготовці
здобувачів до дослідницької діяльності. На підготовку до викладацької діяльності спрямована обов`язкова
дисципліна «Педагогіка вищої школи» та науково-педагогічна практика, обсяг кредитів якої 3 кредити ЄКТС
загалом забезпечує вміння організовувати наукові дослідження та освітній процес у закладах вищої освіти, а також
використовувати сучасні освітні технології та розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та
проводити навчальні і дослідницькі заняття різних видів у закладах вищої освіти. Вибіркові дисципліни
забезпечують формування інтересів здобувачів за спеціальністю 091-Біологія. Загалом освітні компоненти
забезпечують методологічні та викладацькі компетентності.

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

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками із великим публікаційним доробком та є учасниками
наукових проектів, керівниками тем. Наукові керівники дисертацій є членами редколегій та рецензентами
міжнародних наукових часописів, в яких публікуються також і здобувачі. Аналіз додатково наданих доказів дозволяє
(додаток 1 до звіту) стверджувати, що теми наукових досліджень здобувачів співпадають із темами наукових
публікацій керівників за основним змістом та відповідають темам науково-дослідної роботи кафедр де працюють їх
наукові керівники. Цілеспрямована робота з кандидатами при вступі на навчання за програмою, підготовка
дослідницької пропозиції, дозволяє максимально узгодити наукові інтереси здобувачів та керівників ще на етапі
вступу до аспірантури.

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).

Заклад здійснює фінансування наукових досліджень за рахунок коштів науково-дослідних тем і власних
надходжень. Для задоволення наукових інтересів здобувачів ОНП застосовується обладнання лабораторій кафедри
ботаніки і фізіології рослин (керівник проф. Колупаєв Ю. Є.), Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, використовуються матеріали ТЗВО «Сингента» згідно
угод. У бесідах із НПП, адміністративним персоналом та здобувачами з`ясовано, що університет приділяє достатньо
уваги матеріально-технічній базі програми і виділяються кошти для придбання нового обладнання і розхідних
матеріалів для проведення досліджень. Перевірка наявності внутрішніх рецензентів для здобувачів програми
свідчить існує можливість проведення одноразових захистів. Для можливості апробації результатів досліджень
університет видає журнал ««Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія»
(http://vbio.knau.kharkov.ua), який включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б).
Здобувачі доктора філософії мають можливість представляти результати власних досліджень на наукових
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конференціях. Зокрема, у лютому 2021 року було організовано міжнародну наукову конференцію «Стрес і адаптація
рослин», на якій були представлені доповіді здобувачів.

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.

У закладі проводиться активна політика щодо інтернаціоналізації навчання. Документи, надані експертній групі,
свідчать, що здобувачі Шкляревський М.А., Кокорев О.І. є виконанвцями проєкту «Role of nitric oxide in realization of
stress-protective effect of carbon monoxide and polyamines in plants», що фінансується Чеською агенцією розвитку в
рамках “Platform ‘Agri-Sciences’ for the Development of Science in Higher Education Institutions of Ukraine
(https://agrisci-ua.com/laboratory-of-physiology-and-biochemistry-of-plant-stress/). (проф. Карпець Ю.В., проф.
Колупаєв Ю.Є., аспірант Шкляревський М.А., аспірант Кокорев О.І.). У 2018 і 2020 роках здобувачі Кокорев О.І. і
Шкляревський М.А. брали участь в наукових конференціях у Білорусі. У бесідах із здобувачами встановлено, що ЗВО
сприяє їх участі у міжнародних конференціях.

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

Наукові керівники здобувачів ОНП є активними учасниками та керівниками наукових проєктів. Упродовж 2017-
2019 рр. за участю наукових керівників здобувачів реалізуються такі науково-дослідні теми: «Роль сигнальних
посередників і сполук з гормональною активністю у формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні стресори»
(№ держреєстрації 0117U002427; (керівник теми проф. проф. Колупаєв Ю.Є.) та ін. Реалізується проєкт «Role of
nitric oxide in realization of stress-protective effect of carbon monoxide and polyamines in plants», Direction curator –
Czech University of Life Science, Prague». Надруковано низку статей у фахових журналах, рекомендованих МОН
України,низку статей у міжнародних журналах та статті у інших наукометричних базах. Зокрема, "Role of NO
Synthesis Modification in the Protective Effect of Putrescine in Wheat Seedlings Subjected to Heat Stress Kolupaev, Y.E.,
Kokorev, A.I., Shkliarevskyi, M.A., Lugovaya, A.A., Karpets, Y.V., Ivanchenko, O.E. // Applied Biochemistry and
Microbiology, 2021, 57(3), P. 384–391. (Scopus)". (додаток 2 до звіту).

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.

Питання щодо принципів академічної доброчесності у науковій діяльності у Харківському національному аграрному
університеті імені В. В. Докучаєва реалізовується згідно «Кодексу академічної доброчесності Харківського
національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/cad2017.pdf), Положення про перевірку наукових, навчальних,
науково-методичних та дипломних робіт на академічний плагіат
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/plagiat.pdf ), Положення про забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва
(https://knau.kharkov.ua/uploads/pubinfo/pol2017/polzyo.pdf )». Розділ 11 "Забезпечення дотримання академічної
доброчесності працівниками університету і здобувачами вищої освіти" "Положення про забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва"
регламентує заходи щодо попередження порушення академічної доброчесності. За час існування ОНП не виявлено
жодного факту порушень академічної доброчесності, причому ні серед здобувачів ВО, ні серед НПП. У разі
порушення академічної доброчесності в ХНАУ імені В. В. Докучаєва передбачено притягнення особи до
дисциплінарної відповідальності відповідно до законодавства. Перевіряються на плагіат рукописи статей, які
надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів, наукові звіти, кваліфікаційні здобувачів ступеня доктора
філософії. У випадку порушення принципів академічної доброчесності НПП не призначаються науковими
керівниками здобувачів. Виявлення фактів плагіату наукових та науково-педагогічних працівників університету
може бути враховано при продовженні дії контракту. Встановлення фактів плагіату в уже опублікованих роботах
здобувачів наукового ступеня є підставою для заборони автору включати такі роботи у перелік своїх науково-
методичних публікацій. Реалізація перелічених заходів підтверджена під час зустрічі з адміністрацією та НПП ЗВО,
директором бібліотеки. Загалом в університеті розроблена нормативна база щодо дотримання принципів
академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та здобувачів освіти та їх відповідальності за
порушення академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.
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Навчальна складова ОНП містить обов`язкові та вибіркові освітні компоненти, що відповідають науковим інтересам
здобувачів, сприяють їх підготовці до дослідницької та викладацької діяльності. Науково-педагогічні працівники,
задіяні на програмі та наукові керівники здобувачів мають значний науковий доробок, що виявляється індексом
Гірша, великою кількістю публікацій у міжнародних журналах та участю у наукових проєктах. Університет виділяє
кошти на розвиток та підтримку матеріально- технічної бази, підтримує ініціативи викладачів щодо розширення
можливостей проведення досліджень. Активна робота співробітників закладу із впровадження та популяризації
принципів академічної доброчесності серед всіх груп стейкголдерів.

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

Активізувати роботу щодо більш участі активної участі здобувачів у роботі наукових конференцій за кордоном.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Освітньо-наукова програма «Біологія» відповідає вимогам визначеним у критерії. Наукові дослідження в рамках
ОНП присвячені проблемі адаптації рослин до несприятливих умов довкілля. На сьогоднішній день це актуальний
напрямок досліджень для України в сучасних умовах кліматичних змін. Цей факт і визначає унікальність цієї ОНП.
Випуск кваліфікованих наукових кадрів в галузі стресології рослин, адаптивної селекції тощо, здатних науково
обґрунтувати вибір препаратів для рослинництва) за результатами навчання визначають інноваційність ОНП.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми A

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B
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Критерій 9. Прозорість та публічність A

Критерій 10. Навчання через дослідження A

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток ХНАУ_Біологія_Відповідність
тематики здобувачів і

керівників.pdf

4EOboMZVXa04yyJui3UH5WY7tEG5bolkY0ou4v98
5bE=

Додаток ХНАУ_Біологія_Публікації
здобувачів.pdf

sIAepcW9pQKAeHUrLUjsF6OCV3zN/U5yAuaOhz0T
3UA=

***

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

Гончаренко Віталій Іванович

Члени експертної групи

Колесніченко Олена Валеріївна

Питель Аліна Анатоліївна
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