
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Освітня програма 1651 Біологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 091 Біологія

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

30.11.2022 р. Справа № 1000/АС-22

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 09 "Біологія" у
складі:

Севериновська Олена Вікторівна – головуючий,

Бєдункова Ольга Олександрівна,

Бумейстер Валентина Іванівна,

Галкін Олександр Юрійович,

Клімкіна Ірина Іванівна,

Молодченкова Ольга Олегівна,

Поручинський Андрій Іванович,

за участі запрошених осіб:

Гожик А.П. – представник ЗВО,

Афанасьєва Катерина Сергіївна – гарант ОП,

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

Назва ЗВО Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 1651

Назва ОП Біологія

Галузь знань 09 Біологія

Cпеціальність 091 Біологія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 7, 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 освітньої
програми
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 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 ОП «Біологія» сформульовані відповідно місії та стратегії ЗВО, згідно зі Стратегією на 2018-2025 рр.
https://biomed.knu.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Development-strategic-plan.pdf та
Стратегічним планом розвитку ННЦ «Інститут біології та
медицини»https://biomed.knu.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/6_Strategichnyi_plan_rozvyt
ku_instytutu_2018-2025rr.pdf. Як зазначено ЕГ, унікальність даної ОП відображена у додаткових спеціальних
(фахових) компетентностях СК 11-15 та ПРН 25-29, що бажано відмітити і в фокусі ОП

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

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання відповідають Стандарту вищої освіти України із галузі
знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія» за першим (бакалаврським) рівнем освіти та враховують позиції й
потреби як здобувачів вищої освіти, так й роботодавців, представників академічної спільноти, випускників. Завдяки
пропозиціям НПП були реформовані професійно-орієнтовані блоки "Імунологія" та Мікробіологія", що підтверджено
матеріалами, наданими ННЦ на запит ЕГ і відображені у НП 2022р. На засіданні проєктної групи (протокол 1 від
02.10.20р.) були розглянуті пропозиції від Ємець А. (зав. від. клінічної біології та біотехнології ДУ “Ін-ту харчової
біотехнології та геноміки НАНУ”) щодо заміни в переліку вибіркових ОК вибіркового блоку «Генетика» ОК
“Аналітична генетика” на ОК «Біоінформатичнні методи в генетиці» та пропозиції здобувачів щодо заміни ОК
"Гістофізіологія сенсорних систем" на ОК "Часова організація біологічних систем". Проєктна група пропозиції
ухвалила і зазначила, що вони будуть поширені на заочний сегмент ОП Біологія ОР Бакалавр, що підтверджується
НП 2021 року (як заочної, так і денної форм навчання), але в НП 2022 року ці ОК відсутні.

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

За даною ОП ЗВО враховує тенденції розвитку ринку праці і галузевий контекст, регіональний контекст та досвід
аналогічних вітчизняних та іноземних ОП. Цілі та програмні результати навчання забезпечують актуальні
компетентності конкурентоспроможного випускника. Аналіз ОП свідчить, що цілі та ПРН визначаються певними
складовими та з урахування сучасних векторів модернізації біологічної науки, стратегії проведення досліджень та
базуються на аналізі ринку праці щодо дефіциту кадрів та враховують тенденції розвитку спеціальності.
Підтвердженням цього стало формування блоку професійно-орієнтованих дисциплінн «Репродуктивна біологія».
Постійний аналіз ринку праці щодо дефіциту кадрів, дозволяє визначитись з напрямками удосконалення ОП та
тенденціями розвитку попиту на спеціальність, зміну вимог до кандидатів на працевлаштування на регіональному
рівні. Можливість підвищити ефективність набуття професійної кваліфікації з урахуванням обраного біологічного
напряму підготовки надає широкий спектр вибіркових дисциплін. Як зазначено у відповіді ЗВО на звіт ЕГ, проєктна
група вивчала досвід ОП біологічного спрямування провідних університетів Європи, Великобританії, США (кількість,
зміст вибіркових блоків, спеціалізації, співвідношення обов'язкових і вибіркових ОК, специфіку практичної
підготовки, методи викладання і оцінювання) і звернула увагу на те, що формат вибіркових професійно-орієнтованих
блоків наявний у більш як 50% іноземних вузів». Тобто досвід у блоковому підхіді до вибіркових дисциплін був
запозичений із цих програм. Більш пильну увагу варто було б звернути на методи навчання та критерії оцінювання,
що дозволило б посилити ці складові ОП.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).
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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

не застосовується

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

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)

Обсяг освітньої програми «Біологія» у кредитах ЄКТС відповідає вимогам, визначеним частиною 4 статті 5 закону
«Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 091 Біологія.
Обсяг дисциплін за вибором здобувачів – 70 кредитів ЄКТС, що становить більш ніж 29% із загальної кількості
кредитів ОП (240 кредитів).

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

Освітні компоненти ОП в своїй більшості логічно взаємопов'язані, що загалом дозволяє досягти заявлених цілей та
ПРН. Але слід звернути увагу на послідовність вивчення таких дисциплін як «Фізіологія та анатомія людини та
тварин» і «Фізіологія рослин». Більш логічно якщо вивчення «Фізіології рослин» буде передувати вивченню ОК
«Фізіологія та анатомія людини та тварин». Для досягнення ПРН, які корелюють із загальними компетентностями,
передусім ЗК05, варто підсилити гуманітарну складову дисципліною україномовної підготовки.

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

Зміст ОП відповідає предметній області, визначеній у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія

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

Відповідно до чинного Положення про порядок реалізації студентами Університету права на вільний вибір
навчальних дисциплін (https://cutt.ly/BU4G7ln) здобувачі вищої освіти мають можливість і реально формують
індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору навчальних дисциплін з професійно-орієнтованого блоку. При
опануванні цих дисциплін на рівні не нижче ніж 75 балів додатково дає можливість отримати відповідну професійну
кваліфікацію. Бажано надати можливість здобувачам освіти вибирати дисципліни за бажанням не лише з одного
блоку. Тим паче, що п.2 та п.3.2.4 «Положення…» відповідно до яких відбувається формування мобільних груп
здобувачів на профілі, свідчить про певні обмеження у виборі спеціалізації. ЕГ на основі спілкування з фокус-групами
зазначає, що здобувачі ОП мають можливість обирати місце проходження виробничої та переддипломної практики,
місце виконання курсової та кваліфікаційної робіт.

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

ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів за рахунок лабораторних або/та практичних
занять. Поглиблюють і розширюють отримані практичні навички лабораторні практикуми (25 кредитів ЄКТС, є
складовими кожного блоку професійно-орієнтованих дисциплін), навчальні, виробнича та переддипломна практики
(по 6 кредитів ЄКТС). У КНУТШ практичне навчання регламентується Положенням про проведення практики
студентів КНУТШ ( https://cutt.ly/CUBxjsL ), Положенням про організацію та проведення практики студентів ННЦ
«Інститут біології та медицини» (https://cutt.ly/rUBxx1M).

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

Набір обов'язкових ОК та теми занять, заявлені у відповідних робочих програмах дозволяють сформувати у
здобувачів певні соціальні навички. У звіті ЕГ зазначено, що основні соціальні навички здобувачів формуються і при
використанні в освітньому процесі інтерактивних, проблемно-орієнтованих, дослідницько-інноваційних методів
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навчання. Наведені методи навчання не представлені ні в робочих програмах навчальних дисциплін, ні в таблиці 3
відомостей про самооцінювання.

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

На даний час професійний стандарт відсутній.

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

У цілому, обсяг програми та ОК є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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 навчання відсутня.

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 є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному сайті https://vstup.knu.ua/rules.

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

В Правилах прийому на навчання, оприлюднених на офіційному веб-сайті КНУТШ https://vstup.knu.ua/rules, вказані
особливості прийому на ОП Біологія першого (бакалаврського) рівня. Прийом на навчання на ОП Біологія
здійснюється на основі повної загальної середньої освіти (за результатами НМТ, 2022р.) або ступеня молодшого
спеціаліста (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років).

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 закладах освіти регламентуються Положенням про
порядок реалізації права на академічну мобільність Київського національного університету імені Тараса Шевченка від
29.06.2016 р. (https://cutt.ly/LU4HEKM ); Додатком до правил прийому «Порядок поновлення та переведення
здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка» (https://cutt.ly/mU4HIJK ); Положенням про організацію освітнього процесу у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn ). Відповідно до інформації, що надана на запит ЕГ і
розміщена в кабінеті (академічна мобільність), здобувачі ОП Біологія беруть участь к програмах академічної
мобільності: Бавикіна В.В. – Даугавпілський університет, Даугавпілс, Латвія, 2020-2021рр.; Гур'єва Б.Є.- Інститут
молекулярної біології рослин імені Грегора Менделя, м. Відень, Австрія, 2021р.

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

Нормативна база щодо процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за ОП на даний
час відсутня.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B
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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

Організація освітнього процесу в ЗВО регламентуються відповідним положенням (https://cutt.ly/NCEfdnn). Для
реалізації мети та програмних результатів за освітньо-науковою програмою «Біологія» використовуються такі форми
навчання: лекції,, самостійна робота, лабораторні заняття, семінари і контрольні заходи. Методи навчання не
прописані у робочих програмах, а ті, які зазначені у таблиця 3 Відомостей до самооцінювання носять загальний
характер: словесні, наочні, практичні. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання їм права вільного
вибору міст проходження практики, тематики курсових робіт та керівників

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)

Наявність і доступність робочих програм ОК свідчить про доступність і зрозумілість для всіх учасників освітнього
процесу інформації щодо цілей, змісту та ПРН в межах окремих ОК. Щодо критеріїв оцінювання, наведених у робочих
програмах, то в більшості програм вони є досить стислими, не зовсім зрозумілими і іноді суперечливими.

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої програми полягає в участі здобувачів освіти у виконанні
лабораторних робіт, під час проходження практик, виконанні дослідницьких проектів. Усі активності пов’язані з
даною ОП виконуються в дослідницькому середовищі, на базі сучасних лабораторій ННЦ та науково-дослідних
інститутів, між Університетом / Інститутом укладено близько 80 договорів з НДУ НАНУ та АМНУ щодо проходження
студентами виробничої та переддипломної практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (наукове
керівництво здійснюється співробітниками відповідних установ)

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

Оновлення змісту освітніх програм щільно пов’язано із професійним зростанням викладачів і науковців ННЦ, яке
відбувається завдяки їх участі у міжнародних наукових конференціях, у різноманітних освітніх і наукових заходах, у
проведенні науково-дослідних робіт, планових заходів з підвищення кваліфікації. Оновлення змістових складових ОК
відбувається, як зазначено у відомостях про самооцінювання та звіті ЕГ, на основі найновіших досягнень і сучасних
практик у відповідній галузі, але в більшості робочих програм рекомендована література вимагає оновлення.

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

Інтернаціоналізація діяльності ННЦ відбувається шляхом встановлення та розвитку міжнародних зв’язків із
закладами вищої освіти, науково-дослідними установами, країн ближнього та далекого зарубіжжя. Викладачі та
здобувачі беруть участь у різноманітних міжнародних конференціях, у тому числі проведених ННЦ
https://cutt.ly/NU3vc1H, https://cutt.ly/qU3vThb, стажувань, шкіл (https://cutt.ly/HU8iVkJ, https://cutt.ly/gU3v5Fo,
https://cutt.ly/3U3b56f). До програм реалізації академічної мобільності здобувачами ВО даної ОП у 2021 р. були
залучені 7 студентів.

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

Підсумковий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою дисципліни. Форми контрольних заходів
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та критерії оцінювання в більшості надають можливість встановити досягнення результатів навчання. Необхідно
більш зважено підійти до зазначення результатів навчання, які оцінюються підсумковими тестовими контролями.

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

Форми атестації за ОП відповідають положенням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Атестація випускників ОП проводиться у формі комплексного іспиту за
програмою підготовки та захисту кваліфікаційної дипломної роботи бакалавра.

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

не застосовується

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

Нормативними документами, які забезпечують дотримання академічної доброчесності учасниками навчально-
виховного процесу в КНУТШ є: Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ (https://cutt.ly/NCEfdnn),
«Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у КНУТШ». У першому документі
зазначено лише визначення академічної доброчесності, другий же документ стосується суто академічного плагіату.
Бажано розробити Положення, яке б включало: систему сприяння дотриманню принципів академічної доброчесності
та етики академічних взаємовідносин, порядок виявлення фактів порушення та розгляду справи про порушення
академічної доброчесності, відповідальність за дотримання академічної доброчесності, процедуру апеляції тощо.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень A

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень A

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

Академічна та професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників, задіяних в реалізації освітньої програми,
відповідність якої освітнім компонентам підтверджується дипломами про присвоєння наукового ступеня,
сертифікатами про підвищення кваліфікації, показниками наукової активності, сприяє досягненню цілей та
програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти, насамперед через наявність наукових публікацій,
навчальних посібників, підручників, монографій за темами, дотичними до назв ОК та участі в міжнародних
конференціях. У звіті ЕГ, на основі наданих ННЦ документів, зазначається, що 63 викладача мають сертифікати про
володіння англійською мовою. Але у систему завантажені сертифікати викладачів, які не представлені у таблиці 2
Зведена інформація про викладачів ОП.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регулюються Порядком конкурсного відбору на посади НПП у КНУТШ
(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1863),), є прозорими та включають оцінку професійного рівня претендента за наявністю
відповідної кваліфікації, наукового ступеня та вченого звання, також враховуються документи про підвищення
кваліфікації, стажування, сертифікати, що підтверджують знання англійської мови, кількість публікацій, внесених до
наукометричних баз тощо. Оголошення про проведення конкурсу, термін та умови його проведення публікуються в
друкованих засобах масової інформації.

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

У відомостях СО та звіті ЕГ доведено, що заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу: ОП широко співпрацює з роботодавцями, як на етапах проектування ОП, так і при її реалізації –
забезпечення ОК, через залучення висококваліфікованих фахівців – практиків, роботи у складі ЕК, практичної
підготовки студентів через укладання договорів з НДУ НАНУ та АМНУ щодо проходження студентами виробничої та
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переддипломної практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт. Положення про Ради роботодавців у КНУТШ
(https://cutt.ly/XU8u7H7) унормовує взаємодію з роботодавцями, в ННЦ також сформовано Експертну раду
роботодавців.

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

Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників
роботодавців. Так, заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ, д.б.н.,
професор, академік НАН України Костерін С.О. залучений до викладання обов’язкового ОК «Біофізика»; заступник
директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАНУ, д.б.н. Колибо Д.В. викладає обов’язкову
навчальну дисципліну «Імунологія»

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

У ЗВО існує система професійного розвитку викладачів та положення, що регламентують цю процедуру. НПП мають
можливість професійного розвитку за рахунок реалізації права на академічну мобільність, а також за розробленими
КНУТШ програмами. Експертною групою підтверджено, що низка викладачів ОП проходили стажування у інших
закладах, зокрема проф. Сиволоб А.В., доц. Афанасьєва К.С. пройшли підвищення кваліфікації в ДУ «Ін-т харчової
біотехнології та геноміки НАНУ», доц. Панюта О.О., ас. Смірнов О.Є. – в Ін-ті ботаніки ім.М.Г.Холодного НАНУ;
Трохимець В.М. - Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary- Austria.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Наявні документи, що регулюють відповідні механізми, а саме Положення про заохочувальні відзнаки КНУТШ
(https://cutt.ly/ZVsysDi), Положення про стимулювання співробітників КНУТШ за результатами наукової діяльності»
(наказ ректора № 71-32 від 31.01.2014р.) (https://science.knu.ua/documents/normative_base/). Розвиток викладацької
майстерності у ЗВО стимулюється через систему матеріального і морального заохочення та комплексу організаційних
заходів щодо сприяння зростання її рівня. На основі опитування здобувачів, пропозицією кафедр, поданням
Інституту/Університету проводиться конкурс «Найкращий викладач року», за результатами якого найкращим НПП
Інституту вручають Подяки та Грамоти.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Погоджуємось з висновком експертної групи, що фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне
забезпечення даної ОНП є достатніми та сприяють досягненню цілей та програмних результатів навчання.
Приміщення, де проходить навчальний процес за даною ОП, забезпечені лекційними аудиторіями зі стаціонарним
мультимедійним оснащенням, навчальними, навчально-науковими та науково-дослідними лабораторіями з
відповідним обладнанням, яке періодично оновлюється. ННЦ має у своєму розпорядженні 7 комп'ютерних класів, є
інтерактивні дошки, гарнітура віртуальної реальності та сучасна навчальна лабораторія мікроскопії. Також у
реалізації ОП беруть участь такі підрозділи ННЦ: ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна, Канівський природний
заповідник, зоологічний музей, інформаційно-обчислювальний центр.

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

Лабораторна та бібліотечна інфраструктури КНУ імені Тараса Шевченка надається здобувачам вищої освіти на
безоплатній основі. Реалізація потреб викладачів та здобувачів вищої освіти здійснюється також шляхом
використання електронних освітніх ресурсів та платформ (Triton, Zoom, Meet, Classtime, You Tube тощо),
використання Wi-Fi, електронних ресурсів бібліотеки. Здобувачі ВО мають можливість реалізувати свій творчий
потенціал за допомогою коворкінгу, також туристичного клубу «Університет», Молодіжного центру культурно
естетичного виховання, серед учасників якого є студенти даної ОП. Здобувачі ВО мають можливість підвищити свій
рівень мовної компетентності. Задля виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться щорічні опитування
UNIDOS, що охоплюють весь Університет.

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
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Освітнє середовище ЗВО є безпечним і комфортним та дозволяє задовольнити потреби учасників освітнього процесу.
Стратегічний план розвитку КНУТШ на період 2018-2025 рр, містить заходи з соціально-педагогічного супроводу для
забезпечення сприятливих умов навчання. Дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки (в
лабораторіях наявні вогнегасники) забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я студентів на
НПП. У КНУ імені Тараса Шевченка функціонує Університетська клініка, Інститут психіатрії та Психологічна служба,
куди за необхідності можуть звернутися студенти. Здобувачі освіти мають можливість відвідувати спортивні секції
кафедри фізичного виховання Навчально-спортивного комплексу ЗВО. За воєнного стану працює система цівільної
оборони, забезпечена постійна технічна готовність споруд цивільного захисту для укриття учасників освітнього
процесу, унормована кількість осіб, що одночасно перебувають у навчальному корпусі.

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

ЗВО на високому рівні забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку
здобувачів і викладачів на основі відкритості та демократичного ставлення. Для цього в університеті є Відділ
академічної мобільності, Відділ сприяння працевлаштуванню та роботі з випускниками, спорткомплекс, Молодіжний
центр культурно-естетичного виховання, Центр комунікацій, Наукове товариство студентів та аспірантів. На сайті
КНУТШ наявна актуальна інформація про адміністрацію ЗВО, структурні підрозділи, різні сфери життя Університету,
студентське дозвілля, нарахування стипендій, рейтингові списки, анонси подій, нормативно-правова база
забезпечення освітнього процесу тощо. В ННЦ «Інститут біології та медицини» функціонує «Гаряча лінія» куди
можна звернутися за консультацією.

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

В КНУ імені Тараса Шевченка розроблені документи, які регламентують створення умов для реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми потребами: «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у КНУ імені Тараса Шевченка» (https://cutt.ly/NfJu23X), Концепція розвитку
інклюзивної освіти «Університет рівних можливостей» (https://cutt.ly/EfJu873), також ці питання регламентуються
Статутом та Стратегічним планом розвитку. Особам з особливими освітніми потребами надано право вибору форм
навчання під час вступу до Університету з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності,
зумовлені станом здоров’я. Корпуси, де відбувається навчання за ОП, обладнані ліфтами, наявний піднімальний
механізм для осіб із обмеженими фізичними можливостями. У ННЦ забезпечено доступність прилеглої до будівлі
території, виконуються умови безперешкодного і зручного пересування по вулиці до корпусу ННЦ та в приміщеннях
будівлі. У звіті ЕГ та у відповіді ЗВО зазначено, Університетом розпочато будівництво пандусів для осіб із особливими
освітніми потребами, що навчаються в Інституті. Експертною групою під час інтерв'ювання з'ясувано, що на даній ОП
немає осіб з особливими освітніми 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

У ЗВО створена чітка і зрозуміла процедура вирішення конфліктних ситуацій, що закріплено Положенням про
організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Порядком вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО (https://cutt.ly/MU8YKn5), Порядком
запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно- обумовленому насильству в КНУТШ
(https://cutt.ly/CVspsFD), Етичним кодексом (https://cutt.ly/PU8Yns2). Моніторинг конфліктів проводиться методами
індивідуальної бесіди, опитування, тестування, розгляду звернень до адміністрації, гарантів ОП. На навчальній
платформі "Прометеус" в Університеті створено безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба
знати!" (https://cutt.ly/yU8UdtP). Під час періоду сесії в Університеті функціонує консультативний телефон
«Зимова/літня екзаменаційна сесія», в ННЦ «Інститут біології та медицини» – постійно діюча «Гаряча лінія». Але ЕГ
відмітила, що під час інтерв'ювання з'ясувалося, що деякі звернення, які надходили від здобувачів, не були взяті до
уваги.

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

Розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається згідно із визначеною
загальноінституційною політикою та процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та
регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса Шевченка
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(https://cutt.ly/NCEfdnn), Наказом ректора від 05.03.2018р. за №158-32 «Про затвердження тимчасового порядку
розроблення, розгляду і затвердження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм»
(https://cutt.ly/6U8PV8N), Наказом ректора від 11.08.2017р. за №729-32 «Про запровадження в освітній та
інформаційний процес форм опису освітньо професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до
інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про
кваліфікацію науково-педагогічного працівника» (з додатками) (https://cutt.ly/qU8PMX8), Наказом ректора «Про
затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм»
від 08.07.2019р. за №601-32 (https://cutt.ly/MU8P9Lu), Положенням про систему забезпечення якості освіти та
освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/AU8Ob63). Моніторинг ОП здійснюється на двох
рівнях: локальному (гарантом та членами робочої групи ОП) та загальноуніверситетському (відділом забезпечення
якості освіти ЗВО).

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

Відповідно до Статуту ЗВО (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf) та Положення про організацію
освітнього процесу (https://cutt.ly/NCEfdnn) здобувачі ВО мають бути залучені до процесу періодичного перегляду та
моніторингу ОП Біологія. представники органів студентського самоврядування входять до складу НМК, вченої ради
ННЦ, НМР та Вченої ради Університету, та можуть приймати участь щодо організації освітнього процесу його
перегляду чи оновлення. У відомостях про самооцінювання зазначено, що пропозиції здобувачів освіти були
враховані при формуванні нових тем лекцій/практичних/лабораторних занять (актуалізовані на основі результатів
анкетування). Документально підтверджено (протокол 1 від 02.10.20р. засідання проєктної групи), що за ініціативи
здобувачів освіти була внесена зміна у блок професійно-орієнтованих дисциплін «Цитологія та гістологія», а саме
введена дисципліна «Часова організація біологічних систем». В протоколі ухвалено введення даної ОК на заочний
сегмент ОП Біологія ОР Бакалавр. Аналіз НП показав, що дана ОК введена в НП 2021 року як в заочну, так і в денну
форму навчання. У НП 2022 р. ОК «Часова організація біологічних систем» відсутня. Експертною групою відмічено,
що під час бесіди із фокус-групою з’ясувалося, що студенти частково залучені до процесу періодичного перегляду
даної ОП та інших процедур забезпечення її якості.

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

За запитом експертів надано інформацію щодо пропозицій від роботодавців, чим підтверджується їх участь в
перегляді ОП «Біологія». У відомостях про самооцінювання та звіті ЕГ зазначено, що пропозиції враховано. Ця
інформація відсутня і відкритому доступі, хоча у «Положенні про Ради роботодавців у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка» (https://cutt.ly/BUEkyFK) у п. 4.7 зазначено, що секретар Ради роботодавців
«готує протоколи засідань РР», а в п. 7.10 вказується на те, що «інформаційні матеріали (план роботи, звіти щодо
експертизи ОП тощо) щодо діяльності Експертної ради оприлюднюються на сайті відповідного факультету/інституту
або в інший спосіб». У звіті ЕГ також зазначено той факт, що роботодавці не є дуже обізнаними в проходженні
анкетувань щодо перегляду даної ОП.

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

ЗВО та ННЦ мають досвід зворотного зв’язку з випускниками з метою підтримки, в тому числі допомоги в
працевлаштуванні, аналізу їх кар’єрного шляху та залучення до співпраці.

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

У КНУ імені Тараса Шевченка процедури для вчасного реагування та виявлення недоліків в освітній програмі,
розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами в контексті здійснення процесів і процедур
внутрішнього забезпечення якості освіти детально описані у Положенні про систему забезпечення якості освіти та
освітнього процесу (https://cutt.ly/yU7rqxC). Усі необхідні нормативні положення є закріпленими в Статуті ЗВО
(https://cutt.ly/tU7rjs3), Положенні про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/NCEfdnn), Стратегічному плані
розвитку КНУТШУ (https://cutt.ly/FU7rEPR), Програмі заходів із забезпечення якості освіти в ЗВО
(https://cutt.ly/gU7rSFV).

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

ЕГ у ході бесіди із гарантом ОП з`ясувано, що скарги та зауваження щодо освітньої діяльності за даною ОП з моменту
останньої процедури акредитації не було. ННЦ «Інститут біології та медицини» певною мірою врахував рекомендації
та зауваження, які були надані при проходженні акредитаційної експертизи ОПП 17481 Біологія за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 091 - Біологія та ОПП 1533 Екологія за першим (бакалаврським)
рівнем (рівень ВО Бакалавр, спеціальність 101 – Екологія), тому проектною групою була підготовлена нова редакція
опису ОП Біологія 2021р.
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/edition/2021_OP_Biologiya_
OR_Bakalavr_new_compressed.pdf), в якій був переглянутий зміст із урахуванням представлених в даній ОП
компетентностей та ПРН; також було змінено НРК з 7 на 6 та оптимізовано перелік ОК.
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8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою

В академічній спільноті ЗВО сформована культура якості освіти, що сприяє розвитку ОП та освітньої діяльності за
даною ОП, також створено Відділ забезпечення якості освіти, який розробляє пропозиції з удосконалення процедур
забезпечення якості освіти, здійснює моніторинг якості ОП, контроль виконання положень, що унормовують
процедури забезпечення якості освіти

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Проєкт ОП «Біологія» 2022 року розміщений на офіційному сайті, але без зазначення термінів його обговорення.
Бажано залишати проєкти ОП на веб-сторінці ЗВО із зазначенням дат початку та завершення громадського
обговорення, а також висвітлювати результати такого обговорення.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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)

не застосовується

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

Сторінка 11



не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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 чітко визначити фокус програми, який би дозволив відрізнити її від інших програм.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Рекомендовано продемонструвати та конкретизувати методи навчання, які сприяють набуттю соціальних навичок;
активізувати роботу у сфері запровадження дуальної освіти, що посилить якість та практичну спрямованість вищої
освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Пропонуємо розробити та оприлюднити чіткі процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, запровадити на освітній програмі реальну практику визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Пропонуємо звернути увагу на змістовну наповненість робочих програм навчальних дисциплін, підвищити
інформативність РП за рахунок зазначення конкретних методів навчання та більш доступним описом критеріїв
оцінювання; активніше залучати до змістовного перегляду ОП здобувачів вищої освіти.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Реомендовано забезпечувати для освітніх компонент погодження заявлених результатів навчання та відповідних
методів навчання та оцінювання. Пропонується розробити Положення щодо стандартів і процедур дотримання
академічної доброчесності, продовжувати роботу з дотримання принципів академічної доброчесності

Критерій 6. Людські ресурси
не застосовується

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Рекомендовано продовжувати роботи, які розпочаті або заплановані ЗВО в розрізі задоволення потреб осіб з
особливими освітніми потребами.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Пропонуємо нормалізувати процеси врахування та документування пропозицій стейкхолдерів. Активізувати роботу
щодо проінформованності роботодавців з питань залучення їх до перегляду і оновлення робочих програм дисциплін
відповідно до сучасних тенденцій розвитку біологічних наук

Критерій 9. Прозорість та публічність
Продовжувати працювати над прозорістю та публічністю інформації, висвітлюючи її на сайті ЗВО. Дослухатись до
рекомендацій ЕГ та оприлюднити у відкритому доступі на сторінці ННЦ зауваження та пропозицій всіх
стейкхолдерів, їх врахування в процесі удосконалення ОНП.
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Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

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

СЕВЕРИНОВСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
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