
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Державна установа Інститут зернових культур
Національної академії аграрних наук України

Освітня програма 37307 Агрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 201 Агрономія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

24.09.2020 р. Справа № 0596/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 20 "Аграрні
науки та продовольство" у складі:

Роман Василишин – головуючий,

Василь Лопушняк,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Іванова Ірина Євгенівна,

Пастухов Валерій Іванович,

Тарасюк Сергій Іванович,

за участі запрошених осіб:

Керівник ЗВО - Черчель Владислав Юрійович – представник ЗВО,

Черчель Владислав Юрійович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Державна установа Інститут зернових культур Національної академії
аграрних наук України

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37307

Назва ОП Агрономія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 201 Агрономія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

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

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньоїСторінка 2



 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Цілі ОНП чітко сформульовані, спрямовані на процеси наукового вирішення сучасних проблем аграрного
виробництва та відповідають статутним документам установи.

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

Цілі ОНП та ПРН визначені з урахуванням пропозицій стейкхолдерів. Під час внесення змін в ОНП було враховано
рекомендації робочої групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі ДУ ІЗК НААН України.
Деякі пропозиції було внесено після затвердження ОНП 2019 р., що свідчить про постійне удосконалення ОНП. З
метою отримання пропозицій щодо удосконалення ОНП здійснюється систематичне вивчення думок і пропозицій
зацікавлених сторін. У вільному доступі є анкети для опитування стейкхолдерів, в акредитаційній справі є відгуки
роботодавців.

1.3 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

Вивчення потреб ринку праці та тісна співпраця з роботодавцями зумовлює постійні зміни у змісті ОНП, враховуючи
галузевий та регіональний контекст. Під час перегляду та вдосконалення ОНП враховано досвід підготовки докторів
філософії у провідних ЗВО України за спорідненими програмами.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

Зміст ОНП включає всі необхідні компоненти відповідно до 9 рівня НРК України, за допомогою яких забезпечує
можливість досягнення всіх програмних результатів навчання. Водночас доцільно підсилити ПРН набуття
здобувачами вищої освіти навичок комунікативності і викладацької майстерності.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)
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Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 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)

Загальний обсяг освітньої складової ОНП складає 34 кредити ЄКТС, з них 15 кредитів відведено на вибіркові ОК, що
відповідає вимогам законодавства. Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 201
«Агрономія» відсутній.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ОНП у редакції 2019 р. включає 13 освітніх компонент, з них 4 обов’язкових і 9 вибіркових. Матриця відповідності
свідчить про забезпечення програмних результатів навчання як обов’язковими, так і вибірковими компонентами
освітньої програми.

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

Зміст ОНП повною мірою відповідає предметній області спеціальності 201 «Агрономія». Перелік обов’язкових і
вибіркових компонент ОНП дозволяє здобувачеві вищої освіти набути компетентностей та досягти результатів
навчання у відповідності до вимог Національної рамки кваліфікацій для третього рівня вищої освіти.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Набуття аспірантами навичок викладацької майстерності забезпечують обов’язкові дисципліни «Методологія
дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» (модуль «Теорія педагогічного процесу у вищій
школі»), «Сучасне с.-г. виробництво, стан та перспективи», а також частково вибіркові дисципліни. Окремі елементи
робочих програм дисциплін охоплюють основи теорії і практики педагогіки вищої школи, принципи і методи
навчання в умовах фахової підготовки і становлення сучасного фахівця аграрної сфери. Розвитку викладацької
майстерності сприяють щорічні виступи аспірантів за результатами дослідницької роботи на засіданнях НМР,
представлення польових дослідів, виступи на Днях поля і дослідних станціях ЗВО, конференціях, семінарах,
тренінгах, круглих столах, майстер-класах, зустрічах з вітчизняними та зарубіжними науковцями. Аспіранти залучені
до проведення екскурсій та практик, демонстрацій і консультацій з методик наукових досліджень для студентів ВНЗ
та учнів, що закріплює навички викладацької майстерності і підтверджується договором про надання
консультаційних послуг з ТОВ «Сади Донбасу» (https://tinyurl.com/y6tzamha), запитом на організацію екскурсії від
КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро» (https://tinyurl.com/y5zwkw4y), договорами
про проведення практики студентів з ДВНЗ «УДХТУ» (https://tinyurl.com/y6kqlx9u) та з ДУ Інститут сільського
господарства степової зони НААН (https://tinyurl.com/yy6ryh4o), угодою про проведення практики здобувачів ВО з
ДНУ ім. О. Гончара (https://tinyurl.com/y6xwzfy8). Педагогічна практика регламентується «Положенням про
педагогічну практику аспірантів» (https://tinyurl.com/yysuv3b8) і здійснюється шляхом проведення факультативних
занять відповідно до затвердженої програми (https://tinyurl.com/yxuskbvo). Підставою для проведення практики є
Наказ директора ЗВО (https://tinyurl.com/y2d4ue6b). З метою набуття навичок викладацької майстерності аспіранти
четвертого року навчання проводять практичні заняття, лекції чи їх фрагменти на факультативних заняттях з
аспірантами 1–3 років навчання або студентами навчальних закладів за домовленістю (https://tinyurl.com/yxjymqxc).
Аспірант самостійно може вибрати місце проходження практики, попередньо узгодивши варіанти з керівником.
Разом з цим для набуття здобувачами вищої освіти навичок викладацької майстерності рекомендовано навчальну
дисципліну «Педагогіка вищої школи» та педагогічну практику ввести до обов’язкових компонентів.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ОНП передбачає набуття здобувачами вищої освіти необхідних соціальних навичок (soft skills), що забезпечується ОК
загальним обсягом 19 кредитів ЄКТС. Крім цього, зі Звіту ЕГ, здобувачі беруть активну участь в організації і
проведенні наукових заходів, презентують результати своїх наукових досліджень під час виступів на конференціях,
обговорюють результати наукової діяльності під час круглих столів тощо, що також сприяє набуттю соціальних
навичок.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт відсутній. Компетентності і програмні результати навчання сформовано згідно 9-го рівня
Національної рамки кваліфікацій України.
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2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна форма набуття освіти передбачає поєднання навчання здобувачів у закладах освіти з навчанням на робочих
місцях на підприємствах, в установах та організаціях. Більшість здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти
державного бюджету на ОНП, набувають практичного досвіду за місцем навчання, оскільки працевлаштовані у
відповідних відділах (лабораторіях) за профілем підготовки дисертаційної роботи, тобто поєднують навчання в
аспірантурі з роботою в установі. Відповідним чином вони залучені до підготовки та виконання програм наукових
досліджень за основними напрямами діяльності установи, створення наукоємної продукції.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому на навчання за ОНП «Агрономія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти оприлюднені
на офіційному веб-сайті. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня
магістра (спеціаліста). Правила прийому достатньою мірою структуровані, викладені чітко і зрозуміло.
Дискримінаційних обмежень чи привілеїв не виявлено.

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

Правила прийому на навчання за ОНП «Агрономія» у цілому враховують особливості самої освітньої програми. Зміст
фахового вступного випробування відповідає рівню компетентностей, потрібних для того, щоб успішно навчатися на
ОНП.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, є доступними для всіх учасників освітнього
процесу та регулюються відповідними положеннями. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на
підставі міжнародних договорів, програм та проєктів про співробітництво, а також може бути реалізоване учасником
освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією ДУ ІЗК НААН, на основі індивідуальних
запрошень та інших механізмів. Перезарахування дисциплін (кредитів, результатів навчання) після стажування в
рамках академічної мобільності відбувається у порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від
12.08.2015 р. № 579 та Вченої радої ДУ ІЗК НААН». У галузі розширення можливостей здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії щодо індивідуальної освітньої траєкторії за реалізації програми академічної мобільності,
укладено угоду з Інститутом олійних культур НААН України. На виконання умов цієї угоди визначені чіткі та
зрозумілі правила реалізації освітніх компонентів, представлених в ОНП за спеціальністю 201 «Агрономія» та
визнання результатів навчання, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регламентується відповідним
положенням. З порядком визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті,
здобувачі ВО ступеня доктора філософії мають змогу ознайомитись на сайті інституту в розділі Освітній процес →
Нормативно-правова база.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Досягнення заявлених в ОНП цілей та ПРН забезпечується завдяки поєднанню в освітньо-науковому процесі
різноманітних форм і методів навчання, що підтверджено силабусами дисциплін. Здобувачі працюють із сучасними
інформаційними технологіями: електронні бази даних MaizeGDB, програми статистичної обробки даних Structure і
Tassel. Практичні заняття передбачають опанування процесу підготовки статей до видань Scopus/Web of Science,
процедури отримання патенту, організації наукових експериментів в агрономії тощо. Частина занять проводиться
англійською мовою. Студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи підтверджені «Положенням про
організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії», яке регламентує порядок вільного вибору
дисциплін і можливість організування навчання за індивідуальним графіком. На веб-сайті закладу у вільному доступі
представлено інформацію про індивідуальну освітню траєкторію, порядок вільного вибору дисциплін, силабуси до
них із анотаціями і навчально-методичним комплексом.

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

На веб-сайті у розділі "Освітній процес" у вільному доступі розміщені нормативні і методичні матеріали, текст ОНП і
навчальний план, силабуси, в яких представлена повна інформація про критерії оцінювання, мету і цілі кожної
дисципліни, форми навчання і проведення контрольних заходів тощо. Додатково додаються методичні рекомендації
до практичних занять і самостійної роботи, конспекти лекцій в електронному вигляді, навчальні посібники та інші
навчальні матеріали. Для зручності здобувачів силабуси дисциплін поділені за блоками фахових компетентностей,
універсальних навичок дослідника, загальнонаукових та мовних компетентностей.

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

ОНП передбачає навчання здобувачів ВО та здійснення наукової діяльності за науковим напрямком відділу
(лабораторії). Абсолютна більшість здобувачів бере участь у виконанні бюджетних тематик згідно Програми наукових
досліджень НААН України.

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

Викладачі постійно проходять стажування на базі міжнародних освітніх і наукових установ у Китаї, ПАР, Польщі,
вивчають досвід практичної роботи на базі профільних аграрних підприємств України і світу: ТНК у сфері
біотехнології рослин «Monsanto Company», США; ПАТ «Комбінат Придніпровський", Україна, проходять стажування
у провідних вітчизняних освітньо-наукових установах: Південний біотехнологічний центр рослинництва НААН;
Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН; ДНУ «Український інститут науково-технічної
експертизи та інформації»); НУБіП України; Дніпровський державний аграрно-економічний університет тощо.
Наявність співпраці і проходження стажувань на базі як вітчизняних, так і закордонних освітньо-наукових та
аграрних підприємств дозволяє викладачам набувати досвіду для оновлення ОНП відповідно до сучасних досягнень у
галузі аграрних наук.

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

Співробітники і здобувачі ДУ ІЗК НААН беруть участь у стажуваннях, конференціях та інших освітньо-наукових
заходах у різних країнах світу: Китай (здобувачі: Є. В. Лазарєв і О. В. Затишняк; викладачі: Т. М. Сатарова, В. Ю.
Черчель); США (В. Ю. Черчель); ПАР (Б. В. Дзюбецький), Польща (В. Ю. Черчель, А. Д. Гирка). Детальна
характеристика стажувань наведена вище (Критерій 4, Підкритерій 4). Співпраця із зарубіжними установами
реалізується на основі договорів із ТНК у сфері біотехнології рослин «Monsanto Company», США
(https://cutt.ly/OdU1nvC); ТНК «Caussade Semences Group», Франція (https://cutt.ly/odU0OI6); а також іншими
освітньо-науковими установами і аграрними підприємствами світу. НПП беруть активну участь у міжнародних
дослідженнях: В. Ю. Черчель (програма екологічного сортовипробування, сумісно з Італією і Францією); В. Ю.
Черчель і Дзюбецький Б. В. (програма екологічного сортовипробування 235 гібридів ФАО спільно з компанією Голден
Вест, Греція; програма екологічного сортовипробування спільно з ТОВ «Монсанто Україна», США; програма
селекційних досліджень із компанією Адванта, США); Т. М. Сатарова (виконання програми «Аналіз
однонуклеотидного поліморфізму ДНК в селекційному матеріалі кукурудзи» спільно з Bio Diagnostics Inc, США); В.
М. Судак, К. В. Деркач (НДР із зменшення пестицидного навантаження на агросистеми, спільний Українсько-
Китайський проєкт) тощо. Здобувачі також залучені до виконання міжнародних проєктів: Є. В. Лазарєв і О. В.
Затишняк (НДР із зменшення пестицидного навантаження на агросистеми, спільний Українсько-Китайський проект);
Є. В. Лазарєв, М. О. Хіміч і О. Ю. Каніболодський (міжнародне наукове співробітництво з компанією
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«GoldenWestSeedHellas AEBE», Греція та Болгарія). Усі учасники освітньо-наукового процесу мають безкоштовний
доступ до міжнародних наукометричних баз Scopus та WebofScience (https://cutt.ly/0dU4VYm). У ході проведення
фокус-груп ЕГ встановлено, що частина викладачів володіє англійською мовою на рівні, достатньому для викладання
і співпраці із представниками міжнародної наукової спільноти (Т. М. Сатарова – викладання частини занять
англійською мовою і стажування в Оксфорді, Великобританія; А. Д. Гирка – сертифікат рівня В2). Представники
адміністрації повідомили про плани щодо впровадження безкоштовних курсів з іноземної мови для здобувачів і
співробітників.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії» формами
контрольних заходів є атестація, поточний і підсумковий контролі. Критерії контрольних заходів є чіткими і
зрозумілими, повністю відповідають національній шкалі оцінювання і шкалі ЕСТS, прописані у силабусі кожної
дисципліни та додатково повідомляються здобувачам на початку навчального семестру.

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

Стандарт вищої освіти для третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 201 "Агрономія" відсутній. Відповідно
до «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора філософії» , проміжна атестація
здобувачів здійснюється на засіданнях науково-методичної ради ДУ ІЗК НААН. Для атестації у вигляді захисту
дисертації створюється разова вчена рада. Наявний кадровий потенціал для утворення разових вчених рад з метою
проведення атестації здобувачів у вигляді захисту дисертацій за новими PhD-програмами.

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

Правила проведення контрольних заходів регламентовані «Положенням про організацію освітнього процесу
здобувачів ступеня доктора філософії», є чіткими і зрозумілими. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується завдяки
можливості подання апеляції на результати оцінювання і повторної перездачі заліку або іспиту, використанню
переважно тестових завдань тощо. Для ознайомлення здобувачів із форматом і особливостями проведення
контрольних заходів силабуси містять приклади тестових завдань. Діє «Положення про врегулювання конфліктних
ситуацій», що передбачає утворення спеціальної комісії і визначає процедуру врегулювання конфліктних ситуацій;
«Положення про заходи щодо запобігання корупції». Якщо здобувач вважає, що було порушено його права, він може
подати скаргу до Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій. Скарга подається до Комісії у письмовій формі (в
електронному або паперовому вигляді). Скарга може бути надіслана на електронну поштову скриньку
інституту/аспірантури або до скриньки для подання письмових скарг, яка знаходиться на столі перед входом до
кабінету аспірантури, на котрій зазначено «Для письмових скарг».

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені у «Кодексі академічної
доброчесності» та «Положенні про запобігання академічного плагіату». Зазначені нормативно-правові документи
передбачають перевірку на плагіат основних видів наукових робіт здобувачів і співробітників (дисертаційні роботи,
монографії, рукописи статей і тез); містять рекомендації щодо виявлення і профілактики плагіату, шкалу оцінювання
рівня оригінальності наукових робіт, опис етапів процедури перевірки на плагіат дисертаційних робіт тощо. Перевірка
робіт на плагіат здійснюється із використанням різних програм (Аdvegoplagiatus, Аntiplagiarism, Etxt antiplagiat), які є
безкоштовними і можуть вільно використовуватись усіма учасниками освітнього процесу.
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Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Якісний склад НПП відповідає ліцензійним умовам. Усі НПП за останні п’ять років мають публікації у фахових
виданнях або виданнях Scopus/Web of Science. Тематика наукових досліджень НПП відповідає дисциплінам, які вони
викладають. НПП беруть участь у конференціях, проходять курси підвищення кваліфікації і стажування на базі
вітчизняних та міжнародних освітньо-наукових установ, профільних аграрних підприємств інших країн. НПП беруть
активну участь у міжнародних наукових проєктах сумісно з Італією, Францією, Грецією, США і Китаєм. Викладання
філософії та іноземної мови здійснюється на основі договорів із ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет» щодо надання освітніх послуг із філософії та іноземної мови. Викладачі філософії та іноземної мови за
останні 5 років мають публікації у фахових виданнях.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Інформація про вакантні посади розміщується у вільному доступі на веб-сайті закладу і ЗМІ («Вісті Придніпров'я»), у
випадку вакантних посад керівної ланки (директор) – також на веб-сайті НААН України. В оголошенні про вакантну
посаду додається повна інформація про перелік необхідних документів для участі у конкурсі, вимоги до претендента,
дату і місце конкурсного відбору тощо. Для успішної реалізації ОНП рівень викладачів оцінюється за допомогою
рейтингування. ЕГ рекомендовано розробити положення про рейтингування НПП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Заклад залучає до співпраці роботодавців від освітньо-наукових установ, дослідних станцій, аграрних підприємств
України (ТОВ «Піонер Насіння Україна», ПП «Перемога АВК», Синельниківська селекційно-дослідна станція та інші)
і світу (Caussad Semences Groupта, інші). Роботодавці надають матеріально-технічну базу для проведення практичних
занять, проведення експериментальних досліджень тощо. Представники із числа роботодавців беруть активну участь
у засіданнях групи із забезпечення якості освітнього процесу, де розглядаються питання перегляду і оновлення ОНП,
розробки нормативних документів,

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

Здобувачі ВО зустрічаються з практиками і навчаються на науково-практичних семінарах, які щорічно проводяться на
дослідних станціях та в господарствах інституту, беруть участь у проведенні «Міжнародного дня поля», де
представлені селекційні досягнення вітчизняних і закордонних селекційних центрів. Однак, доцільно ввести
практику ведення окремих навчальних курсів або окремих тем занять представниками виробництва (стейкхолдерів).

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Система стимулювання викладацької майстерності включає преміювання НПП за досягнення в освітньо-науковій
діяльності, можливість оплати відряджень та публікацій. Для молодих вчених з інших міст діє програма купівлі житла
у м. Дніпро за кошти закладу, що дозволяє випускникам аспірантури не змінювати сферу діяльності і залишатись
працювати у науці.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

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

Програмні результати навчання гарантовано можуть бути досягнені існуючою системою фінансового і матеріально-
технічного забезпечення. Обсяг фінансування в 2019 р. склав близько 6 млн. грн. Установа забезпечує можливість для
аспірантів, крім 764 тис. грн. державного фінансування, використовувати матеріальні і технічні ресурси інституту і
дослідних станцій. Аспірантам надаються для проведення досліджень земельні ділянки, насіння, техніка для сівби та
збирання вирощуваних культур. Навчальні аудиторії мають мультимедійне обладнання, оснащені комп’ютерами,
мережею електронних комунікацій, достатніми для наявної кількості аспірантів. Позитивним є те, що оновлення
матеріально-технічної бази здійснюється також і за рахунок міжнародних грантів.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Проведення занять, виконання практичних робіт і наукових досліджень забезпечується виконанням санітарних норм,
що контролюється проведенням санітарно-епідеміологічних експертиз, медичних оглядів, інструктажами щодо
використання окремих препаратів. Дотримуються карантинні заходи. Також існує відповідальний за психологічну
підтримку, періодично проводиться анонімне анкетування.

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

Під час реалізації ОНП ведеться співпраця між НПП, адміністрацією і здобувачами вищої освіти з питань соціально-
культурного й інформаційного розвитку, освітнього консультування через закріплених наукових керівників, відділи і
служби. Функціонують «скриньки довіри», працює психологічна служба. Здобувачам вищої освіти систематично
надається консультативна підтримка від адміністрації , наукових керівників, викладачів, представників РМУ,
відповідального за забезпечення якості вищої освіти, зав. лабораторіями, відповідального за міжнародну діяльність,
Житлова проблема аспірантів вирішується шляхом надання кімнат в гуртожитку та придбанням службових квартир.
Для підвищення зацікавленості до наукової діяльності за вчасний захист дисертаційних робіт згідно з рішенням
вченої ради інституту та колективного договору виплачується разова матеріальна допомога за своєчасний захист
кандидатської дисертації в розмірі 15000 грн., докторської – 30000 грн.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Установа забезпечує всі можливості для повноцінного навчання особам із особливими потребами, що визначається
«Положенням про порядок організації інклюзивного навчання в аспірантурі ДУ Інститут зернових культур». До цього
часу на ОНП здобувачі освіти з особливими потребами не навчалися. Разом з тим здійснюється обладнання окремих
корпусів і гуртожитку по створенню умов для співробітників і аспірантів з особливими потребами. Створений і
оснащений кабінет для інклюзивного навчання. Вдосконалення дистанційного навчання розширить можливості
навчати осіб з особливими потребами.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Вирішення конфліктних ситуацій та випадків корупції регламентоване «Положенням про врегулювання конфліктних
ситуацій у Державній установі Інститут зернових культур») та «Положенням про заходи щодо запобігання корупції
ДУ Інститут зернових культур». Враховуючи те, що в аспірантурі навчається контингент досить свідомий і з життєвим
досвідом, проявів конфліктних ситуацій не спостерігалося.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Сторінка 9



В установі розроблено і в 2019 році затверджено «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в
аспірантурі та докторантурі», яке враховує стандарти щодо забезпечення якості освіти в Європейському просторі
вищої освіти і рекомендації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

8.2 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 вищої освіти безпосередньо залучені до процесу перегляду ОНП, оскільки входять до складу робочої групи
із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі. Також вони можуть вносити свої пропозиції через
гаранта, керівників лабораторій і відділів, заступників директора з наукової роботи. Участь здобувачів у перегляді та
оновленні ОНП підтверджують протоколи засідань робочої групи із забезпечення якості організації освітнього
процесу в аспірантурі. Моніторинг задоволеності здобувачів якістю надання освітніх послуг здійснюється також за
допомогою анонімного анкетування.

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

Загалом відповідає вимогам до змісту підкритерію.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

В ДУ ІЗК НААН України напрацьований досвід моніторингу кар’єрного шляху випускників аспірантури. Випускники
часто виступають як роботодавці та беруть активну участь у формуванні змісту ОНП та забезпеченні якості ВО.

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

Регулярні засідання групи із забезпечення якості організації освітнього процесу в аспірантурі, що підтверджено
численними протоколами, дозволяють систематично вдосконалювати зміст ОНП. Загалом система забезпечення
якості вищої освіти працює на достатньому рівні та забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки.

8.6 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 проводиться вперше.

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

Розробка комплекту положень: «Положення про організацію освітнього процесу здобувачів ступеня доктора
філософії при ДУ Інститут зернових культур НААН України за спеціальністю 201 – «Агрономія»», «Регламент
формування затвердження перегляду і закриття освітньо-наукової програми», «Положення про систему
внутрішнього забезпечення якості в аспірантурі та докторантурі ДУ Інститут зернових культур НААН України»
свідчить про активне формування культури якості. У цих та інших документах зазначено політику і процедури
забезпечення якості вищої освіти, розподіл відповідальності між структурними підрозділами. Це забезпечує постійне
вдосконалення змісту ОНП, вдосконалення освітньої діяльності.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Внутрішні нормативні документи і положення досить чіткі і зрозумілі, визначають права і обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є у вільному доступі на інфо-ресурсах. В установі дотримуються регламентів під час реалізації
ОНП.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін
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Проєкт ОНП оприлюднено на веб-сайті закладу, що дозволяє вільно подавати пропозиції щодо оновлення змісту і
структури ОНП.

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

На офіційному сайті розміщена інформація про ОНП, яка діє, а також проєкт оновлено ОНП на новий навчальний
рік. з урахуванням зауважень та пропозицій стейкхолдерів. Навчальний план і силабуси дисциплін достатньо повно
надають інформацію про програмні результати навчання та зміст освітнього процесу.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за ОНП здійснюється в окремих підрозділах. Здобувачі
вищої освіти обирають наукових керівників з відділу, який забезпечує зазначені наукові напрями. Спільними для всіх
здобувачів є дисципліни, які формують універсальні навички дослідника. З метою повноцінної підготовки здобувачів
до дослідницької діяльності ОНП передбачає посилену практичну підготовку, роботу із наукометричними базами
Scopus/Web of Science та наукометричними показниками; розвиток умінь та навичок публічних виступів, ведення
наукової дискусії тощо.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

Наукове керівництво аспірантами здійснюють 2 академіки НААН України, 7 докторів наук, з яких 6 є професорами, 5
кандидатів наук, старших наукових співробітників. Тематика наукових робіт аспірантів дотична до специфіки
наукових досліджень керівників та відповідає напрямам наукової діяльності відділів, де вони навчаються.

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

Наукові дослідження аспірантів виконуються на високому науковому рівні, представлене на сайті відео огляду
матеріально-технічної бази обладнання та устаткування науково-дослідних лабораторій є достатнім для виконання
досліджень на високому рівні. Аспіранти мають змогу виконувати дослідження на дослідних полях і дослідних
станціях установи. Доступ до всієї інфраструктури, необхідної для виконання науково-дослідних та наукових робіт є
вільним та безперешкодним. Вони достатньою мірою забезпечені реактивами, насінням, добривами та іншими
витратними матеріалами. Усі здобувачі забезпечені власним робочим місцем із ПК та необхідною оргтехнікою для
друкування матеріалів. Аналіз публікацій здобувачів засвідчує регулярну участь у конференціях Міжнародного і
Всеукраїнського рівнів, наявність статей у провідних наукових виданнях.

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

Установа сприяє інтеграції здобувачів до міжнародної наукової спільноти. Здобувачі проходять стажування на базі
освітньо-наукових установ за кордоном. Зокрема Є. В. Лазарєв і О. В. Затишняк проходили стажування у Китаї. Також
здобувачі беруть участь у виконанні міжнародних наукових проєктів: Є. В. Лазарєв і О. В. Затишняк (НДР із
зменшення пестицидного навантаження на агросистеми, спільний Українсько-Китайський проєкт); Є. В. Лазарєв, М.
О. Хіміч і О. Ю. Каніболодський (міжнародне наукове співробітництво з компанією «Golden West Seed Hellas AEBE»,
Греція та Болгарія). Однак, більшість здобувачів ВО ппроявляють низьку активність щодо участі в міжнародних
програмах академічної мобільності, проєктах.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Майже всі наукові керівники аспірантів є керівниками та відповідальними виконавцями науково-дослідницьких
проєктів різних форм фінансування, до цих проєктів в якості виконавців активно залучаються і здобувачі вищої
освіти. Наукові керівники аспірантів мають щорічні публікації, в тому числі і в наукометричних базах Scopus та Web of
Science. За період навчання на ОНП «Агрономія» аспірантами 2016 р. вступу сумісно з науковими керівниками або
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особисто опубліковано 64 наукові праці. Аспіранти 2017 р. вступу підготували та оприлюднили 69 наукових
публікацій (аспіранти Лазарєв Є. В., Свініцький Л. М., Хіміч М. О., Мицик Д. О., Дудкіна А. П., Чугрій Г. А.,
Вербицький Я. В.). Аспіранти 2018 р. вступу лише за два роки навчання за результатами дослідницьких проєктів уже
опублікувати 39 наукових праць (Семенов С. С., Безсусідня Ю. В., Філіпкова Н. С., Хижняк А. А.).

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Політика академічної доброчесності регламентована «Кодексом академічної доброчесності Державної установи
Інститут зернових культур НААН України» і «Положенням про запобігання академічного плагіату в ДУ Інститут
зернових культур НААН України». Відповідно до політики академічної доброчесності заклад здійснює перевірку
наукових робіт здобувачів і співробітників на плагіат через спеціальне програмне забезпечення: Аdvego plagiatus,
Аntiplagiarism, Etxt antiplagiat. Публікації наукових керівників здійснюються в рецензованих виданнях, проходять як
внутрішню, так і зовнішню перевірки на плагіат. Наукові роботи, тези доповідей аспірантів перевіряються на плагіат
відділом аспірантури, редактором наукового журналу. Однак, на перспективу слід врегулювати процедуру перевірки
наукових робіт на плагіат, використовуючи програму «Unichek» або інші програми, рекомендовані МОН України, а
також створити фахові комісії для аналізу результатів перевірки на плагіат комп’ютерними програмами.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
Рекомендовано подальше вдосконалення змісту ОНП скерувати на вирішення глобальних викликів в агрономії,
зокрема потепління, зміни клімату, опустелення, деградації ґрунтового покриву тощо за рахунок уведення вибіркових
компонент. Це підсилить унікальність ОНП та її регіональний контекст.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
До освітніх компонентів, які формують набуття аспірантами навичок викладацької майстерності, зокрема ввести
навчальну дисципліну «Педагогіка вищої школи» та педагогічну практику. Удосконалити графік навчального
процесу, який наразі не передбачає часу, відведеного на атестацію аспірантів за освітньою складовою ОНП.
Рекомендовано розробити і впровадити на ОНП форми індивідуального навчального плану аспіранта, чого
потребують сучасні вимоги до рівня РhD.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендовано вдосконалити програми фахового вступного випробування та вступного іспиту з філософії з тим, щоб
вступники краще розуміли структуру екзаменаційного білету, кількість у ньому питань, наявність практичного
завдання, критерії оцінювання кожного окремого питання чи завдання та формування загальної оцінки зі вступного
випробування.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендовано залучати роботодавців до аудиторних занять за ОНП на постійній основі, а не лише у рамках
неформальної освіти у вигляді окремих тематичних лекцій, круглих столів, екскурсій тощо. Рекомендовано посилити
інформування здобувачів щодо можливостей зарахування результатів неформальної освіти, різних методів навчання
та викладання, методів розвитку креативності, критичного мислення тощо.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендовано посилити процес популяризації академічної доброчесності через збільшення кількості тренінгів і
круглих столів, залучення здобувачів і співробітників до проєктів із академічної доброчесності в Україні та/або за
кордоном тощо. Врегулювати процедуру перевірки наукових робіт на плагіат, використовуючи програму «Unichek»
або інші програми, рекомендовані МОН України, а також створити фахові комісії для аналізу результатів перевірки
на плагіат комп’ютерними програмами.

Критерій 6. Людські ресурси
Рекомендовано розробити положення щодо рейтингової оцінки наукової та науково-педагогічної діяльності окремих
працівників та структурних підрозділів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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Розширити базу програмних і методичних матеріалів дистанційного навчання; ширше використовувати можливості
бібліотеки у використанні електронних ресурсів.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендовано проводити періодичний перегляд силабусів і робочих програм навчальних дисциплін, що
викладаються на ОНП з урахуванням трансферу агротехнологій та тенденцій розвитку аграрної науки.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендовано на сайті ЗВО розміщувати інформацію щодо пропозицій стейкхолдерів по удосконаленню ОНП та
висвітлювати прийняті рішення; покращити поточну інформованість здобувачів освіти з боку відділу аспірантури
(розклади занять, зміни в їх проведенні, навчання в умовах карантину тощо).

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендовано активізувати процес залучення аспірантів до програм академічної мобільності, участі в міжнародних
програмах академічного обміну, наукових та освітніх проєктах та інших заходах в напрямі інтернаціоналізації
діяльності.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ВАСИЛИШИН РОМАН ДМИТРОВИЧ
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