
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Київський національний університет імені Тараса
Шевченка

Освітня програма 1651 Біологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 091 Біологія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО 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

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Вакерич Михайло Михайлович, Сопушинська Тетяна Миколаївна,
Онищук Ірина Петрівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 18.10.2022 р. – 20.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/
Opis_napryamku/Programa_vizytu_bak_biol.pdf

Програма візиту експертної групи https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/
Opis_napryamku/SAMOOCINKA_2022_compressed.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

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

Загальне враження про ОП є позитивним. ОП Біологія для підготовки бакалаврів у КНУТШ та освітня діяльність за
цією програмою відповідають критеріям 1-9; виявлені за цими критеріями недоліки незначні. Наявні у ЗВО ресурси
та практики можуть стати основою для усунення слабких сторін та недоліків. Вагомим моментом є розуміння
наявних проблем адміністрацією та бачення шляхів щодо їх вирішення; зокрема, функціонує система моніторингу
ОП, здійснені кроки для переходу до іншого алгоритму обрання здобувачами вибіркових дисциплін, тенденція до
відмови від професійно-орієнтованих блоків ОК і переходу до широкого списку вибіркових ОК. ЕГ встановлено
відповідність усім нормативним документам, що мають відношення до розробки та функціонування ОП у ЗВО. Цілі
та зміст ОП повністю відповідають місії та візії ЗВО, враховують тенденції розвитку спеціальності, ринку праці та
розвитку сучасної науки. До формування ОП та її реалізації залучені працівники науково-дослідних інституцій м.
Києва та інші представники роботодавців. ОП повністю забезпечує набуття загальних та спеціальних (професійних)
компетенцій та програмних результатів навчання. Форми та методи навчання студентоорієнтовані та базуються на
принципах академічної свободи НПП та автономності. Слабких сторін за критеріями, які можна було б вважати
критичними ЕГ не виявлено, в той же час надано низку рекомендацій (як під час візиту, так і у даному звіті), які, на
думку ЕГ, можуть удосконалити та покращити реалізацію ОП і підвищити ефективність досягнення її цілей.
Необхідно відмітити, що всі рекомендації ЕГ представниками ЗВО сприйняли з розумінням і позитивно. Окремо,
група експертів хоче відмітити високу готовність до співпраці, розуміння користі акредитаційної експертизи ОП,
якісну підготовку робочою групою відомостей самооцінювання ОП 091 Біологія, швидку реакцію на запити, що
значно полегшило роботу експертної групи в умовах проведення дистанційної акредитації.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1.Інтернаціоналізація ОП Біологія в КНУТШ реалізується через: студентську та викладацьку міжнародну
мобільність, закордонні публікації, участь у конференціях. Вагомим є список міжнародних угод університету з
різними закордонними ЗВО. 2.Особливістю ОП Біологія є розширений список ПРН (25-29), що забезпечують якісну
і ефективну підготовку здобувачів за конкретними специфічними напрямками відповідно до кожного професійно
орієнтованого блоку ОК. 3.На вибіркові ОК професійно-орієнтованих блоків відведено 29,9% кредитів від загальної
кількості, що суттєво перевищує визначені стандартом ВО кількості годин відведених на вивчення вибіркових ОК та
сприяє більш ефективній специфічній практичній підготовці здобувачів. 4.Лабораторні практикуми всіх
професійно-орієнтованих блоків становлять 25 кредитів, що забезпечує якісну специфічну практичну підготовку
здобувачів в певній сфері біології. 5.Налагоджена тісна співпраця з зовнішніми стейкхолдерами, зокрема:
врахування пропозицій роботодавців при оновленні ОП; використання їх установ та закладів як баз навчальних,
виробничої та переддипломної практик; залучення до навчального процесу (на погодинній та безоплатній основі),
проведення спільних заходів (конференцій, наукових читань, тощо); використання матеріально-технічних ресурсів і
потужностей в науковій діяльності НПП та здобувачів, працевлаштування випускників. 6.Реалізація ОП
здійснюється різними формами навчання. В умовах дистанційного навчання використовується
багатофункціональна система Triton, що надає додаткові можливості для навчання здобувачів та проведення
контрольних заходів НПП. 7.Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є доступними, конкретними та
досяжними для всіх учасників освітнього процесу. Підсумкова атестація здійснюється згідно СВО за ОП Біологія у
вигляді комплексного іспиту та, додатково, передбачений захист кваліфікаційного проекту. 8.Професійна
кваліфікація, процедури конкурсного відбору НПП в повній мірі відповідають вимогам. ЗВО має можливість
забезпечити підвищення кваліфікації академічного персоналу за авторськими програмами КНУТШ. 9.Академічний
персонал забезпечує викладання ряду освітніх компонент, що входять до складу професійно-орієнтованих блоків, на
вибір здобувачів українською чи англійською мовами. 10.Матеріально-технічне забезпечення ОК на ОП Біологія
дозволяє якісно і ефективно реалізовувати освітню діяльність, наукову роботу НПП та здобувачів. 11.Відкритість і
прозорість Університету виражена у достатньому наповненні веб-сайту інформацією, який є зручним у
користуванні. 12.Організація органами студентським самоврядуванням різних благодійних заходів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1.Рекомендуємо розглянути можливість посилити співпрацю з комерційними, приватними підприємствами, що
надають послуги та провадять діяльність у галузях біології, фармакології та медицини, що сприятиме ще більш
успішному розвитку ОП Біологія, популяризації спеціальності серед абітурієнтів та розширить можливості
здобувачів щодо працевлаштування та подальшого кар'єрного зростання. 2.ЕГ радить активніше залучати
здобувачів до процесу оновлення і удосконалення цілей та змісту ОП. 3.Рекомендуємо розглянути можливість зміни
формату і механізму вибору вибіркових ОК, зокрема переходу до широкого міждисциплінарного каталогу
вибіркових ОК. 4.Необхідно прискорити затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті
результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти. 5.Рекомендуємо розглянути
можливість залучення здобувачів, в межах реалізації ОП, до підготовки та виконання наукових програм, проектів.
6.До складу комісій з вирішення конфліктних ситуацій, що можуть виникати в ході оцінювання, варто залучати
представників студентського самоврядування. 7.Працівникам бібліотеки слід інтенсифікувати роботу з
популяризації академічної доброчесності серед учасників ОП у вигляді семінарів, круглих столів, а також
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систематично висвітлювати відповідні заходи на веб-сторінці. 8.ЕГ рекомендує залучати роботодавців до
проходження онлайн-анкетування для усунення недоліків, пов’язаних з реалізацією ОП.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають Стратегії на 2018-2025 рр.
https://biomed.knu.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Development-strategic-plan.pdf та
Стратегічний план 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 Де у розрізі біологічної освіти здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців з
біології (здобувачів першого (бакалаврського) рівня ВО) здатних ефективно і якісно виконувати науково-практичні
задачі сучасної науки в умовах зростаючих темпів науково-технічного прогресу. ЗВО проводить політику
розширення співпраці із закладами, науково-дослідницькими установами та підприємствами відповідних галузей,
як в м.Києві так і в регіонах України, а також ефективно використовує можливості міжнародного співробітництва з
світовою академічною спільнотою,формування спільних наукових програм, консорціумів для інтеграції наукових
досліджень в європейський та світовий дослідницький простір. Загалом підготовка асистентів-біологів спрямована
на набуття компетентностей і навичок, що сприятимуть розвитку і просуванню у вітчизняній науці таких напрямків
як біохімія, цитологія, генетика, імунологія, ембріологія тощо. Унікальність даної ОП відображена у додаткових
спеціальних (фахових) компетентностях СК 11-15 та ПРН 25-29. Це дозволяє підкреслити унікальність ОП,
розширює перелік фахових ОК, що робить дану ОП конкурентоспроможною на ринку освітніх послуг, а її
випускників – на ринку праці.

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

За результатами ознайомлення із матеріалами акредитаційної справи, вивчення інформаційних ресурсів ЗВО та в
ході зустрічей із здобувачами вищої освіти за даною ОП, НПП, роботодавцями та представниками студентського
самоврядування встановлено, що цілі та ПРН, її структура і змістовне наповнення сформульовані з урахуванням
позицій та потреб здобувачів ВО, академічної спільноти, потенційних роботодавців. В КНУТШ діє низка положень,
що регламентує участь заінтересованих сторін в удосконаленні ОП: п.2.14 Положення про організацію освітнього
процесуhttps://bit.ly/3FhtTHs, Накази про створення/оновлення ОП https://bit.ly/3Dh5G1a, та Положення про
систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ https://bit.ly/3Di05Id. Згідно цих документів, усі
учасники залучені до навчального процесу можуть впливати на процес оновлення ОП, вносити свої пропозиції
тощо. Так згідно протоколу №1 засідання проектної групи від 02.10.2020 р. Ємець А. (зав. від. клінічної біології та
біотехнології ДУ “Ін-ту харчової біотехнології та геноміки НАНУ”) було запропоновано вилучити з переліку
вибіркових ОК вибіркового блоку «Генетика» ОК “Аналітична генетика” та ввести ОК «Біоінформаційні методи в
генетиці» для досягнення ПРН 27.5 та СК 15.5 (доказ у каб.). В протоколі № 2 від 10.09. 2020 є інформація щодо
обговорення пропозиції здобувачів заніни ОК Гістофізіологія сенсорних систем на ОК Часова організація
біологічних систем (доказ доєднаний до справи). Керівником виробництва біотехнологічної компанії ТОВ”Аставір
Текнолоджі” Столяр Л. було запропоновано задля посилення практичної підготовки здобувачів, а саме вивчення
н и м и і розуміння основних діагностичних протоколів запровадити викладання ОК Методи молекулярної
діагностики спадкових хвороб (доказ доєднаний до справи). Як вдалося встановити ЕГ проектна група ОП
дослухається до всіх учасників освітнього процесу, так завдяки пропозиціям НПП в 2021 н.р. (доказ доєднаний до
справи) були реформовані професійно-орієнтовані блоки “Імунологія” та “Мікробіологія” шляхом зменшення
кількості вибіркових ОК та перенесенням деяких з них до вибіркових пакетів в ОП 2022 н.р., що має значення у
переформатуванні процедури вибору ОК здобувачами і розширення можливостей побудови індивідуальної освітньої
траєкторії. Як зовнішні стейкхолдери так і НПП і керівництво підрозділу вбачають необхідність детального
перегляду алгоритму і формату вибору ОК здобувачами. Директор ТОВ “Біокорн” Теслюк М. зазначив необхідність
зміни формату професійно-орієнтованих блоків вибіркових ОК на більш широкий перелік вибіркових ОК, задля
поліпшення пластичності індивідуальної освітньої траєкторії ЗО, збільшення ефективності та розширення спектру
їх практичної підготовки (протокол №3 засідання НМК ННЦ від 31.08.2022). ЕГ відмітила, що в КНУТШ Відділом
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моніторингу та забезпечення якості освіти, згідно Положення про опитування https://bit.ly/3TJwJsX проводяться
опитування груп стейкхолдерів та здійснюється громадське обговорення ОП.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі та ПРН ОП враховують основні сучасні тенденції розвитку спеціальності, ринку праці, зокрема м. Києва,
регіонів України та країн Європи. Програма має яскраво виражений галузевий контекст, що відображається у СК, та
спрямована на підготовку затребуваних фахівців для академічних і науково-дослідних установ біологічного,
фармакологічного і медичного профілю. Як показав аналіз інформації наданої НПП, здобувачами, випускниками і
роботодавцями під час інтерв'ювання зараз на ринку праці є потреба у висококваліфікованих фахівцях здатних
виконувати практичні завдання, працювати з високоточними приладами, вирішувати науково-практичні задачі
сучасної біології: ПРН25-26, ПРН27 -29 з підпунктами для різних професійно-орієнтованих блоків. При
формулювання цілей ОП «Біологія» проектна група провела ґрунтовний аналіз вивчення досвіду ОП біологічного
спрямування провідних університетів Європи, Великобританії, США. Вивчали особливості диверсифікації напрямів
підготовки біологів (кількість, зміст вибіркових блоків, спеціалізації, співвідношення обов'язкових і вибіркових ОК,
специфіку практичної підготовки, методи викладання і оцінювання), детальна інформація про вивчення досвіду
закордонних ЗО представлена в доказі “міжнародний досвід” та у відомостях про СО. Слід відмітити, що формат
вибіркових професійно-орієнтованих блоків наявний у більш як 50% іноземних вузів, що за словами гаранта Оп і
стало визначальним при формуванні змісту і механізму вибору вибіркових ОК на даній ОП.

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

ОП Біологія дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 091
Біологія для першого рівня вищої освіти (наказ МОНУ № 1457 від 21.11.19). ОП повністю відповідає стандарту та
вимогам дескрипторів Національної рамки кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою
Кабміну України (Постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1341 зі змінами) визначає 6 рівень для бакалавра. ПРН,
заявлені в ОП в повній мірі дозволяють досягти рівні компетентностей визначених дескрипторами кваліфікаційного
рівня НРК, що в відображено в відомостях самооцінювання програми. ОП містить усі необхідні визначені
стандартом загальні та фахові компетентності, а також програмні результати навчання. Особливістю даної ОП є
додаткові СК і ПРН, зокрема СК 11, 12 - 15 з підпунктами та ПРН 25, 26- 29, що досягаються при вивченні ОК (ОП
2022) здебільшого професійно-орієнтованих блоків та деяких обов'язкових: так ОК 11,13,15,17,18,21,24,28, 29
забезпечує досягнення додаткового ПРН 25, ОК 1, 9 25, 26 - ПРН 25, 26; ОК 35 - ПРН 27,28, 29, що дає змогу
посилювати теоретичну і практичну підготовку здобувачів згідно обраної спеціалізації та дає змогу ефективно
реалізувати підхід наскрізного навчання. Форма атестації здобувачів вищої освіти не суперечить вимогам стандарту
ВО - випускна кваліфікаційна робота та кваліфікаційний екзамен. Саме такий підхід до атестації здобувачів є
зумовлений рядом факторів (традиціями і специфікою навчання і викладання) і реалізовувався на ОП Біологія, ще
задовго до прийняття Стандарту ВО у 2019. Зокрема, написання кваліфікаційної роботи здобувачами готує їх до
проведення індивідуальних наукових досліджень, дозволяє виявити рівень теоретичної загальнонаукової та
практичної підготовки, вміння використовувати отримані під час навчання вміння та навички для вирішення
конкретних професійно-орієнтованих завдань, здатність до наукового пошуку тощо. Відповідно, кваліфікаційний
екзамен - дає змогу виявити рівень теоретичних знань здобувачів в різних сферах біології. Такий симбіоз форм
атестації дає змогу якнайкраще оцінити ефективність формування СК та досягнення ПРН при навчанні на ОП
Біологія.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі та програмні результати навчання за ОП Біологія враховують сучасні тенденції розвитку, біології, а саме:
зосередження на таких прогресивних напрямках як імунологія, молекулярна біологія, біохімія. ПРН досягаються
завдяки імплементації теоретичних знань у практичну підготовку. Місія та стратегія закладу корелюється з
результати аналізу досвіду іноземних ЗО, затребуваністю фахівців у певній галузі біології, галузевим контекстом
програми.. Як позитивну практику в контексті даного критерію ЕГ відмічає прийняту в ЗВО процедуру розробки,
формування та широкого обговорення освітніх програм, яка реалізується через реалізацію пропозицій зацікавлених
сторін, насамперед роботодавців, форму атестації здобувачів, та диверсифікацію теоретичної і практичної
підготовки. Дуже корисним є введення в ОП додаткових СК і ПРН, так як їх формування і досягнення забезпечує
якісну підготовку висококваліфікованих асистентів біологів.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Рекомендуємо гаранту та проектній групі розглянути можливість посилити співпрацю з комерційними, приватними
підприємствами, що надають послуги та провадять діяльність у галузях біології, фармакології та медицини, що
сприятиме ще більш успішному розвитку ОП Біологія, популяризації спеціальності серед абітурієнтів та розширить
можливості здобувачів щодо працевлаштування та подальшого кар'єрного зростання. Окрім того, необхідно
активніше залучати здобувачів до процесу оновлення і удосконалення цілей та змісту ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

У результаті аналізу доказів, отриманих під час вивчення відомостей із самоаналізу, проведених зустрічей та
перевірки документації наданої у відповідь на запит, ЕГ було підтверджено відповідність підкритеріям 1.1, 1.3 та 1.4.
Неповна відповідність підкритерію 1.2 полягає у недостатній участі здобувачів у процесі оновлення і вдосконалення
ОП.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОП Біологія 2022 становить 240 кредитів ЄКТС, що відображено також у навчальних планах і
відповідає ст.5 ЗУ «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти. Обсяг обов’язкових ОК, спрямованих на
забезпечення ЗК та СК становить 170 кредитів ЄКТС (70,8%) та є достатнім для виконання вимог Стандарту. На
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти відводиться в ОП –70 кредитів ЄКТС (29,26%), при мінімальному
показнику, визначеному ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» освіти у 22,5 кредитів ЄКТС (25%). Зокрема на ОК
професійно-орієнтованих блоків відводиться 58 кредитів та 12 кредитів на ОК вільного вибору студента, які здобувач
освіти обирає з 2 пакетів вибіркових ОК ( вибіркові ОК, що не впливають на набуття студентами професійної
кваліфікації - по 6 кредитів ЕКТС) https://bit.ly/3zjVeVq. Такий розподіл вибіркових дисциплін впроваджений
перший рік реалізації ОП Біологія в результаті реформування професійно-орієнтованих блоків та врахування
пропозицій стейкхолдерів. На проходження навч. практик з біології, ботаніки і зоології передбачено 12 кредитів,
виробничої -6 та переддипломної практики - 6 кредитів, що відповідно становить 11,11% від загального обсягу
обов'язкових ОК. Такий обсяг годин на практики вказує на достатній рівень практичної підготовки здобувачів вищої
освіти за ОП. Форма атестації здобувачів вищої освіти в цілому не суперечить вимогам стандарту - випускна
кваліфікаційна робота, на підготовку й захист якої передбачено 8 кредитів ЄКТС та комплексний кваліфікаційний
іспит.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Зміст ОП має чітку, логічну за змістом структуру, що проілюстровано на структурно-логічній схемі
міждисциплінарних взаємозв'язків в ОП. Аналіз ОП та НП свідчить, що програма є доцільно структурованою за
роками та семестрами. Вивчення структурно-логічної схеми ОП, дає підстави стверджувати, що послідовність
вивчення обов'язкових і вибіркових ОК ОП логічно аргументована. Обов’язкові ОК, включені до ОП призводять до
досягнення ПРН, що відображено через матрицю відповідності. Перевірено відповідність ПРН, які корелюють із
фаховими компетентностями. Набір ОК 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 11,30 перших 2 років навчання є таким, що
дозволяє сформувати у здобувачів ЗК, СК і ПРН, які в подальшому стануть основою для набуття специфічних СК і
ПРН передбачених змістом ОК професійно-орієнтованих блоків, проведенні наукових досліджень тощо. ОК 4, 5, 6,7
та 8 семестрів остаточно формують професіонала-біолога через обрання здобувачем ОК з вибіркового блоку та
готують майбутнього науковця до презентації своєї роботи, продовження наукової діяльності в майбутньому (ОК
32,34,35). Продуктивні бесіди зі здобувачами та випускниками дозволяє ЕГ зробити висновок , щодо змісту
навчання, реалізованих ПРН в результаті навчання на ОП як таких, що є достатніми для набуття здобувачами ЗК та
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СК. Загалом здобувачі показали себе на зустрічах освіченими, активними, захопленими спеціальністю, яку
здобувають, задоволеними навчанням.

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

Зміст ОП повністю відповідає спеціальності 091 Біологія, оскільки значний обсяг освітніх компонентів в ній
виділений на біологічні дисципліни (79 кредитів ЄКТС та 58 кредитів вибіркових ОК професійно-орієнтованих
блоків: Біофізика та медична інформатика, Біохімія, Біологія рослин, Вірусологія, Генетика, Зоологія, Імунологія,
Мікробіологія, Молекулярна біологія, Репродуктивна біологія, Фізіологія людини і тварин, Цитологія та гістологія.
Кожен блок включає 25 кредитів спеціалізованих лабораторних практикумів. Здебільшого зміст вибіркових ОК,
збігається з напрямом наукових досліджень НПП та аспірантів. Це забезпечує сучасний високий рівень викладання
ОК. Усі активності пов’язані з даною ОП виконуються в дослідницькому середовищі, на базі сучасних лабораторій
ННЦ та науково-дослідних інститутів. Тематики курсових та кваліфікаційних робіт відповідають предметній області
Біологія, зокрема за спеціалізаціями професійно-орієнтованих блоків (докази доєднані до справи). Основний фокус
програми спрямований на формування фахівця-біолога дослідника, який здатний системно розуміти особливості
взаємодії живих організмів, структури, функції і процеси, що відбуваються в біологічних системах різних рівнів
організації; закономірностей протікання онто- та філогенезу, біорізноманіття та еволюції живих систем, їх взаємодії
з навколишнім середовищем, реакцій за різних умов існування; значення живих істот у біосфері, народному
господарстві, охороні здоров’я тощо. Знання здобувачів закріплюються виконанням завдань навчальних,
виробничої та переддипломної практик та захистом кваліфікаційної роботи, комплексним кваліфікаційним іспитом.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відбувається згідно Положення про порядок реалізації студентами
Університету права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://cutt.ly/BU4G7ln). З анотаціями дисциплін для
вільного вибору здобувачі можуть ознайомитись на сайті ННЦ https://bit.ly/3sBBn0d. Процедура вибору ОК досить
чітка, зрозуміла і включає 6 етапів згідно п.3 Положення…, особливу увагу привертають п.2 та п.3.2.4 відповідно до
яких відбувається формування мобільних груп здобувачів на профілі, що свідчить про певні обмеження у виборі
спеціалізації. Зокрема, визначення складу мобільних груп здобувачів на певній спеціалізації пояснюються
технічними можливостями кафедр що забезпечують певний профіль та потенціалом НПП. При формуванні груп
здобувачів враховується їх рейтинг і загальна успішність на момент вибору спеціалізації. Згідно результатів бесід із
гарантом, здобувачами та НПП вибір ОК професійно-орієнтованих блоків не обмежується одним блоком, здобувач
може обирати ОК з різних напрямів спеціальної підготовки, при цьому він втрачає право на присвоєння тієї чи
іншої спеціалізації, такий стан речей зменшує пластичність вибору ОК та ефективність і спектр практичної
підготовки здобувачів, тоді як на сучасному ринку праці є запит на висококваліфікованих фахівців здатних
виконувати різнопрофільні практичні завдання. ЕГ зазначає, що проектна група ОП за підтримки керівництва ННЦ
вже здійснює кроки щодо створення широкого каталогу вибіркових дисциплін і відмови від вузькоспеціалізованих
професійно-орієнтованих блоків ОК (в ОП 2022 р.). Обов'язковим елементом навчання на ОП Біологія є підготовка і
захист курсової (6 семестр) та кваліфікаційної роботи (8 семестр), що регулюється Положенням про курсові та
кваліфікаційні роботи/проекти https://cutt.ly/HU4Hh1T та передбачає можливість вільного вибору здобувачем теми
з переліку, запропонованого кафедрою, власної теми при належному обґрунтуванні, тобто є можливість
спеціалізації у певному напрямі за бажанням. Здобувачі ОП Біологія мають можливість реалізувати своє право на
навчання за програмою академічної мобільності (П-ня про порядок реалізації права на академічну мобільність
КНУТШ http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk) (інформація про академічну мобільність доєднана до
справи). Під час зустрічей з фокус-групами ЕГ встановила, що здобувачі ОП мають можливість обирати місце
проходження виробничої та переддипломної практики (Положення про проведення практики студентів КНУТШ
https://cutt.ly/0U4He7i), Положення про організацію та проведення практики студентів ННЦ «Інститут біології та
медицини» (https://cutt.ly/EU4HsIQ), місце виконання курсової та кваліфікаційної робіт.

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

Власне практичне навчання у КНУТШ регламентується Положенням про орг. ОП п.5.3.4 https://bit.ly/3sBVcos,
Положеням про проведення практики https://bit.ly/3TKrZDq та П-ням про орг. та пров. практики студентів ННЦ
https://cutt.ly/rUBxx1M . Аналіз навчального плану та ОП засвідчує важливість проходження практичної підготовки,
яка формує СК здобувачів вищої освіти, необхідні для подальшої професійної та наукової діяльності за
спеціальністю 091 Біологія. На НП з ботаніки та зоології (2 с.) відводиться 6 кредитів, навчальну практику з біології
в 4 с. - 6 кредитів, виробничу практику в 6 с. - 6 кредитів, переддипломну (8 с.) -6 кредитів ЄКТС. Обсяг практичної
дозволяє здобувачам ефективніше набувати практичні уміння та навички у сфері проведення і організації наукових
досліджень на прикладі лабораторій науково-дослідних інститутів та підприємств України в різних галузях біології;
закріплення теоретичних і науково-методичних знань, здобутих під час опанування змісту ОК, сформувати у
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студентів навички володіння базисними методами та алгоритмами планування і проведення наукового дослідження
для вирішення конкретних науково-практичних задач. Аналіз змісту Програм практик https://bit.ly/3SGwSwe
підтверджує, що їх проходження здобувачами є корисним і ефективним для досягнення СК і ПРН в процесі
навчання.

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

Належний розвиток соціальних навичок здобувачів підтверджено під час інтерв'ювання, у відгуках роботодавців та
під час бесіди з ними. На розвиток soft skills спрямовані як обов’язкові так і вибіркові складові навчального плану
такі освітні компоненти як ОК07 Іноземна мова, ОК03 Вступ до університетських студій, ОК06 Українська та
зарубіжна культура, ОК19 Філософія, вибіркові ОК, які не впливають на набуття здобувачами професійної
кваліфікації тощо. Згідно результатів проведених дистанційних зустрічей підтверджено, що основні соціальні
навички здобувачів формуються і при використанні в освітньому процесі інтерактивних, проблемно-орієнтованих,
дослідницько-інноваційних методів навчання: при проведенні експериментальних досліджень та при проходженні
виробничої практики або при вивченні групове вирішення прикладних задач та проблемних лабораторних кейсів та
інше. Крім того здобувачі зазначили, що «м’які навички» у студентів ОП формуються у позааудиторний час шляхом
їх участі у різноманітних виховних заходах, що організовуються у стінах ЗВО.

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

Професійний стандарт відсутній. За ОП Біологія, випускникам присвоюється освітня кваліфікація згідно Стандарту
ВО https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/091-Biolohiya-1.pdf

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Обсяг освітньої програми у цілому дає змогу досягти цілей та програмних результатів навчання. Обсяг одного
кредиту становить 30 год. Загальне фактичне навантаження за ОП становить 240 кредитів ЄКТС (7200 годин). ОП
складається з обов’язкової компоненти (170 кредитів), яка включає ОК циклу загальної підготовки (6 кредитів) та
циклу професійної підготовки (60 кредитів); вибіркової компоненти, яка включає ОК із професійно-орієнтованого
каталогу, які формують дотаткові СК і ПРН (58 кредитів) та каталогу вибіркових ОК, що не впливають на набуття
студентами професійної кваліфікації, сприяють розвитку soft skills (12 кредитів). Вибіркові навчальні дисципліни
переважають у 6-8 семестрах. У ОП Біологія виділено 12 кредитів на навчальні практики, по 6 - на виробничу та
переддипломну практики та 8 кредитів на написання та захист кваліфікаційної роботи. ЕГ за результатами аналізу
форми СО та бесідами зі стейкхолдерами вважає, що цього цілком достатньо для досягнення цілей та ПРН. Обсяг
часу, відведений для самостійної роботи студента на ОП варіює від 50 до 67 % від загальної кількості. Тривалість
теоретичного навчання розподілена за семестрами наступним чином: осінній семестр триває 14 тижнів, весняний
16-18, що зумовлено фіскальними причинами (нарахування стипендій) та вивченням динаміки ефективності
навчального процесу (від 25 грудня до 7 січня включно ефективність навчання і викладання значно знижуються)
п5.3 та 9.3.4. Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3WlbSyb).

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

Дуальна форма освіти не передбачена освітньо-професійною програмою. Хоча, під час інтерв’ю деякі здобувачі
повідомляли про працевлаштування за фахом у науково-дослідних установах та лабораторіях тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Досягнення ЗК, СК та програмних результатів навчання завдяки змісту, логічній послідовності як обов'язкових ОК
так і вибіркових дисциплін професійно-орієнтованих блоків. Зокрема, здобувачі спочатку опановують
загальнобіологічні ОК і вже на старших курсах поглиблюють спеціальні знання і навички через вибір професійно-
орієнтованих ОК. Реалізація принципу поєднання теоретичного навчання і практики за рахунок лабораторних
практикумів (25 кредитів) професійно-орієнтованих блоків, навчальних, виробничої та переддипломної практик.
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Реалізація права здобувачів на побудову індивідуальної освітньої траєкторії здійснюється завдяки широким
можливостям з академічної мобільності (в КНУТШ ефективно працюють програми Еразмус+, DAAD, Мевляна),
вибору спеціалізації за професійно-орієнтованими блоками, обрання теми і наукового керівника кваліфікаційної
роботи тощо.

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

Рекомендуємо розглянути можливість зміни формату і механізму вибору вибіркових ОК, зокрема переходу до
широкого міждисциплінарного каталогу вибіркових ОК.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 2 за підкритеріями 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6;
2.8; 2.9 та виявлені незначні недоліки відповідність підкритерію 2.4, а саме розробка нового алгоритму і формату
вибору ОК, можуть бути виправлені в короткий термін.

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

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

Правила прийому на навчання за ОП Біологія першого (бакалаврського) рівня оприлюднено на офіційному веб-
сайті КНУТШ https://vstup.knu.ua/rules. Вони є чіткими, зрозумілими, прозорими, не містять дискримінаційних
положень, затверджені відповідно до вимог МОН України і наказу «Умови прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України у 2022 році». Обмежень, привілеїв та дискримінації щодо доступу до навчання на ОП
експертною групою не виявлено.

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

Протягом 2018-2021 рр. прийом за ОП здійснювався на основі повної загальної середньої освіти, або ступеня
молодшого спеціаліста сертифікати НМТ або ЗНО вказані в додатку 2.4 Правил прийому. При вступі на ОП на
заочну ф.н. на базі молодшого спеціаліста перезарахування ОК здійснюється в обсязі, що не перевищує 60 кр. ЄКТС.
У правилах прийому встановлено предмети, які відповідають Умовам прийому. Коефіцієнт для біології 0,4 для
інших предметів-0,25. На думку ЕГ, такий розподіл вагових коефіцієнтів є доцільним та ефективним способом
залучення абітурієнтів, які здатні до навчання за даною ОП. ЕГ з’ясовано, що коефіцієнти встановлюються
рішенням приймальної комісії КНУТШ за поданням відбіркової комісії ННЦ, яка, у свою чергу, спирається на
пропозиції гаранта ОП, що формуються при спільній роботі завідувачів кафедр і проєктної групи ОП. Вага атестату
становить 0,1. Розподіл вагових коефіцієнтів відповідає нормам Стандарту вищої освіти для даної спеціальності.
Мінімальний бал для зарахування, для бюджетних і небюджетних пропозицій -101. Зі слів гаранта, мінімальний бал
встановлюються рішенням приймальної комісії КНУТШ за поданням відбіркової комісії, на основі пропозиції
гаранта ОП. В 2022 р. Вибіркова комісія ННЦ аналізувала мотиваційні листи абітурієнтів, які враховується при
формуванні черговості в рейтинговому списку за рівної кількості балів НМТ. Протягом 2018-2021 рр. спеціальність
091 Біологія належала до переліку спеціальностей, яким надавалась особлива підтримка держави. У КНУТШ
проводилась олімпіада ЗВО з біології https://biomed.knu.ua/vse-ukrainska-olimpiada-knu-polojennya-abiturient.html, і
за умови вступу на ОП Біологія переможці могли отримати додаткові бали до КБ. В 2022 році Всеукраїнська
Олімпіада КНУТШ з біології теж проводилась задля підтримки обдарованої молоді, створенню умов для її творчого
зростання, реалізації здібностей талановитих учнів та наданню їм ефективної допомоги у виборі професії.

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

Правила визначення результатів отриманих в інших ЗВО, визначені у Положенні про порядок перезарахування
результатів навчання у КНУТШ http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk, Додаток до правил прийому
https://cutt.ly/mU4HIJK, Положення про організацію освітнього процесу https://cutt.ly/NCEfdnn. Порядок
перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної мобільності на території України чи поза
її межами, перезарахування результатів навчання за умови використання інших кредитних систем на основі
здійснення експертного оцінювання і визнання результатів шляхом автоматичного трансферу кредитів
посередництвом використання EGRACONS прописано в п.1.1, 1,2. Головним фактором, який враховується при
визнанні кваліфікації при ступеневій мобільності, є програмні результати навчання. Усі кредити, отримані під час
навчання здобувача за кордоном або під час віртуальної мобільності, як зазначено в Договорі про навчання та
підтверджено Академічною довідкою, перезараховуються та входять до ступеневої кваліфікації здобувача без будь-
якої додаткової роботи чи оцінювання (п.4.3). В ННЦ є координатор академічної мобільності – відповідальна особа з
числа ННП, що уповноважена формувати, змінювати програму академічної мобільності, допомагати з
перезарахуванням, затверджує індивідуальний план стажування. Остаточне рішення щодо перезарахування
результатів навчання, які були встановлені під час навчання на інших ОП із певних дисциплін, здійснюється за
підписом ректора або проректора з науково-педагогічної роботи КНУТШ на підставі відповідних документів
(Договору про навчання, Договору про практику/стажування, Академічної довідки, витягу із навчальної картки у
разі одночасного навчання за декількома програмами). Відповідно до інформації, що надана на запит ЕГ і
розміщена в кабінеті (академічна мобільність) та зі слів гаранта ОП, здобувачі ОП Біологія досить активно беруть
участь в програмах академічної мобільності за програмами: Еразмус+, DAAD, KIST School Internship, Мевляна.
Зокрема, Степаненко С. - Мерсінський університет, Туреччина, навчання, 2019; Ісакова Л.- Австрійський інститут
науки та технології, Австрія, наукове стажування, 2019; Бутенко Є. - Рейн-Ваальський університет прикладних наук,
Німеччина, навчання, 2019; Завадська Д.- Карлів університет, Чехія, наукове стажування, 2020; Мотренко Ю.-
Гарвардський університет, США, наукове стажування, 2020 та інші.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у КНУТШ відсутні. Зі звіту
самооцінювання та на фокус-групах було з’ясовано, що практики визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті на ОП не використовується і відсутнє саме розуміння учасників освітнього процесу щодо
поняття неформальної освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

У контексті відповідності критерію 3 за ОП Біологія сильними сторонами вважається наявність чітко і доступно
сформульованих нормативно-правових документів та застосування на практиці процедур вступу на ОП. Врахування
специфіки ОП Біологія, в правилах прийому на ОП реалізується шляхом підтримки обдарованої молоді,
проведенням професійно-орієнтованої олімпіади з біології тощо. Позитивною практикою ОП Біологія в КНУТШ є
чітка і зрозуміла процедура перезарахування результатів навчання здобувачів в інших ЗВО, в тому числі і
закордонних.

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

Рекомендуємо прискорити затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів
навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.
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ОП в повній мірі відповідає підкритеріям 3.1-3.3. Недоліки виявлені за підкритерієм 3.4, а саме, відсутності
нормативних документів і практики регулювання питання визнання результатів навчання отриманих у
неформальній освіті, можуть бути виправлені у найближчий термін.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми викладання і навчання на ОП забезпечують досягнення заявлених цілей та ПРН. Організація освітнього
процесу в ЗВО регламентуються відповідним положенням (https://cutt.ly/NCEfdnn). В ОП зазначені форми
організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.
Методи, форми навчання, контрольні заходи наведені в робочих програмах до ОК (https://cutt.ly/XUNx9Qx та
https://cutt.ly/fUNpCsg) чи нормативних положеннях (https://cutt.ly/QUNp2hL). Взаємодія здобувачів та НПП
особисто або через засоби дистанційного навчання. Студентоцентрований підхід регламентований у статуті ЗВО
(https://cutt.ly/JUNsPZC), через підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.
Можливість здобувачами здійснювати вибір ОК регламентовано відповідним положенням
(https://cutt.ly/6UNsVhC). Форми, методи і критерії навчання і оцінювання ОК, оприлюднюються заздалегідь та
акцентовані на впровадження прогресивних практик викладання. Студенти мають вільний доступ до інформації про
зміст ОП (https://cutt.ly/pOCxoaz), а також її ОК. Рівень задоволеності студентів методами навчання і викладання
досліджується через опитування (Положення про опитування … (https://cutt.ly/yUNdUqa), Положення про
організацію та проведення опитування … (https://cutt.ly/tUNdZAs) та є, в цілому, високий. (звіти опитувань доєднані
до справи). Студентоцентрований підхід відображений у можливості здобувачів: впливати на освітній процес через
анонімне анкетування, щодо рівня надання освітніх послуг та задоволеності ними, подання апеляції у випадку
необ’єктивного оцінювання. В ході бесід з фокус-групами здобувачів підтвердилася їх участь в анкетуваннях.
Академічна свобода викладання ОК виражена через можливість впровадження в навчальний процес НПП
авторських вибіркових ОК, форм та методів навчання, контролю індивідуально до кожної ОК, змістовне наповнення
яких реалізовано на принципах свободи та творчої співпраці (норма закріплена у Статуті КНУТШ
(https://cutt.ly/tUNjWYJ). В умовах дистанційного навчання, для досягнення ПРН НПП використовують різні
інтернет-платформи (Zoom, Мeеt тощо), що підтвердилося вході бесід з фокус-групами НПП та здобувачів. ОП
передбачає самостійну творчу діяльність здобувачів ВО, яка ґрунтується на принципах свободи творчості завдяки
використанню проблемного, частково-пошукового та дослідницького методів навчання, а також на принципі
свободи вибору, у тому числі, в контексті визначення тематики наук. дослідження (https://cutt.ly/yUNkrPg).
Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на ОП принципами академічної свободи досягається
шляхом популяризації інноваційних методів навчання. В ході бесіди з фокус-групами НПП та студентами
підтвердилося, що здобувачі можуть вільно обирати тематику наук. досліджень та керівників. Можливість
спілкування з НПП та доступ до інформаційних ресурсів через мережу Інтернет дозволяють студентам обирати
методи навчання, які відповідають їх інтересам.

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

Інформація для всіх учасників освітнього процесу, що стосується змісту, ПРН, критеріїв оцінювання ОК наведені в
робочих програмах, які знаходяться на відповідних кафедрах і можуть надаватися здобувачам за потребою,
електронні варіанти робочих програм розміщені у вільному доступі на сайті ННЦ (https://cutt.ly/pOCxoaz,
https://cutt.ly/XUNx9Qx, https://cutt.ly/zUNx7x2). Розклади занять, консультацій, сесій та можливі зміни у ЗВО
розміщуються на стендах ВНЗ і на сайті ННЦ (https://cutt.ly/zUNcZUK) (до прикладу, графік сесії – не пізніше ніж
за місяць до її початку). НПП консультують здобувачів ВО, як під час навчально-виховного процесу, так і через
електронне листування, що підтвердилося в ході бесіди з фокус-групами НПП та здобувачів. Оцінювання
результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу
(https://cutt.ly/NCEfdnn).

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

Документами, що регламентують поєднання навчання і дослідження в ході реалізації ОП є статут ВНЗ
(https://cutt.ly/ZUNnedt). Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/NCEfdnn) визначає, що
одним з основних напрямів науково-дослідної роботи ЗО в Університеті є робота в освітньому процесі. Теоретична та
практична підготовка здобувачів за ОП забезпечує формування та розвиток здатностей проводити наукові
дослідження (СК 3,4, 11 та додаткові СК за блоками професійно-орієнтованих д-н) та досягнення ПРН 3,19,20, 25
тощо. Наукова робота здобувачів полягає у їх участі у виконанні лабораторних робіт, під час проходження практик,
виконанні дослідницьких проектів (унормовано https://cutt.ly/BU9EwaP, https://cutt.ly/vU9EkoE), участі у
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олімпіадах та конкурсах наукових робіт, підготовці наукових публікацій. ВНЗ заохочує до участі здобувачів ОС у
науково-дослідній діяльності, що прописано у правилах отримання диплому з відзнакою (https://cutt.ly/zfH6fwu).
Університет та ННЦ забезпечує здобувачам освіти можливість набути і реалізувати компетентності
наукової/науково-практичної діяльності, у самостійно обраному напрямку наукових досліджень (до прикладу,
https://cutt.ly/7U9D5jx, https://cutt.ly/MU9FdIL, https://cutt.ly/cU8iUGr). За результатами бесід з фокус групами
НПП та студентів, ЕГ рекомендує, в межах реалізації ОП, залучення здобувачів, до підготовки та виконання
грантових, держбюджетних тем та наукових проектів.

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

Зміст ОК оновлюється у відповідності до наукових досліджень НПП та сучасних досягнень біології. Зокрема, з
урахуванням потреб ринку праці до ОП було введено блок професійно-орієнтованих дисциплін Репродуктивна
біологія, ОК якого було розроблено на основі сучасних досягнень та власного науково-практичного досвіду (до
прикладу, ОК Репродуктивні технології, Генетика онтогенезу, забезпечення яких здійснюється фахівцями
практиками). Розробка змістової складової ОК професійно-орієнтованого блоку Біофізика та медична інформатика
Нанобіологія та Електробіофізика та біофізика іонних каналів ґрунтується на результатах наукових досліджень
НПП (Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування.
Р.С. Стойка та ін. – К.: Наукова Думка, 2017. – 368с. і т.д). В ряді ОК внесені зміни, що відображають останні
досягнення в цій галузі НПП, що беруть участь в реалізації ОП, зокрема, А.В.Сиволоба (Afanasieva K., Sivolob A.
Physical principles and new applications of comet assay. Biophys. Chem., 2018, 238: 1–7.; Afanasieva K., Sivolob A. Kіnetic
approach in comet assay: an opportunity to investigate DNA loops // in A closer look at the Comet Assay. Ed. K.H. Harmon.
NY: Nova science publishers, 2019. - pp.65-84). Всі зміни обговорюються на засіданнях кафедри, навчально-
методичних комісій, Вченої ради ННЦ у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в КНУТШ
(https://cutt.ly/NCEfdnn) (подання та витяги з засідань кафедр доєднані до справи).

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

Навчально-науковий процес на ОП пов’язаний з інтернаціоналізацією діяльності Університету, що унормовано
Стратегічним планом розвитку КНУТШ ( https://cutt.ly/fU3cs2y) та передбачає вдосконалення і поглиблення
інтеграції в міжнародний освітній простір. Інтернаціоналізація навчального процесу і наукових досліджень
здійснюється під час міжнародних конференцій (у тому числі проведених ННЦ: https://cutt.ly/NU3vc1H,
https://cutt.ly/qU3vThb тощо), воркшопів, стажувань, шкіл (https://cutt.ly/HU8iVkJ, https://cutt.ly/gU3v5Fo,
https://cutt.ly/3U3b56f). В ННЦ реалізується міжнародного освітньо-наукового проєкту «Наука без кордонів». До
здійснення освітньої діяльності періодично залучаються викладачі провідних ЗВО інших країн
(https://cutt.ly/QU8yVwj). Відділи міжнародних зв'язків та академічної мобільності (https://cutt.ly/fU3lVUz) ЗВО
координують процеси інтернаціоналізації діяльності та поширюють інформацію про можливості мобільності
студентів та НПП. Учасники освітнього процесу мають доступ до міжнародних. інформаційних ресурсів (Еразмус+,
програм DAAD, IREX, UGRAD, стипендіальних програм (Фулбрайта і ін.). До програм реалізації академічної
мобільності здобувачами ВО, що навчаються на ОП були залучені у 2020р.- 11 здобувачів, 2021р. -7. Додаткова
інформація, щодо інтернаціоналізації навчально-наукової діяльності доєднана до звіту.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Освітній процес на акредитованій ОП забезпечується різноманітними формами навчання. Для організації
дистанційного навчання використовується багатофункціональна система Triton. НПП систематично оновлюють
зміст ОК результатами власних наукових досягнень та сучасних практик в галузі біології.. На належному рівні
здійснюється інтернаціоналізація навчально-наукової діяльності НПП та здобувачів, що беруть участь у реалізації
ОП.

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

ЕГ рекомендує розглянути можливість залучення здобувачів, в межах реалізації ОП, до підготовки та виконання
наукових програм, проектів.

Рівень відповідності Критерію 4.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ відмічає повну відповідність вимогам підкритеріїв 4.1, 4.2, 4.4, 4.5. та рекомендує розглянути можливість
залучення здобувачів у підготовці та реалізації наукових проектів, в межах ОП за підкритерієм 4.3.

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

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

Документами, що регламентують об’єктивність оцінювання НПП, досягнення ЗО ПРН, унормовують форми
контрольних заходів та критерії оцінювання в ЗВО є Положення про організацію освітнього процесу у КНУТШ
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового семестрового контролю,
Методичні рекомендації НМК ННЦ «Інститут біології та медицини» (https://cutt.ly/rU3TTm5). Згідно з ними
передбачені такі форми контрольних заходів: поточний семестровий контроль (контрольні роботи та тестування,
презентації та реферати, доповіді та доповнення, розрахункові завдання, захисти практичних та лабораторних робіт,
захисти звіту з практик) та підсумковий контроль (іспит, диференційований залік, комплексний іспит за програмою
підготовки, захист курсової та публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра). Форми контрольних заходів
зазначені у робочих програмах ОК (https://cutt.ly/mU3WF7r, https://cutt.ly/rU3WK0c). Поточний семестровий
контроль здійснюється таким чином: навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі, які,
переважно, завершуються модульною контрольною роботою чи модульним тестом. Окремо можуть бути оціненими
(якщо це передбачено РП) інші форми: доповіді, розрахункові завдання, лабораторні роботи тощо. Варіативність
наявних форм поточного контролю, їх змістове наповнення, системність та періодичність застосування дозволяють
об’єктивно оцінити ПРН. Приклади основних форм завдань наведені на сторінці НМК Інституту:
https://cutt.ly/lU3WRYr. Підсумкова оцінка з ОК, підсумковою формою контролю за яким встановлено залік або
диференційований залік, визначається як сума балів за всіма успішно оціненими ПРН. При цьому перевіряються всі
ПРН (алгоритми таких перевірок вказані у РП конкретних ОК). За умови іспиту, підсумкова оцінка визначається як
сума балів за всіма успішно оціненими результатами навчання під час семестру (можуть перевірятися всі ПРН) та
оцінки, що отримана під час іспиту (перевіряються переважно теоретично орієнтовані ПРН). Чіткість та зрозумілість
форм та критеріїв оцінювання забезпечують наявність у РП ОК у розділі 5 результатів навчання за освітнім
компонентом та їх відсоток у підсумковому оцінюванні, у розділі 6 - співвідношення результатів навчання за
освітнім компонентом із ПРН, а у розділі 7 - схема оцінювання. Критерії та методи оцінювання, алгоритм
виставлення оцінок доводяться до відома студентів заздалегідь (до початку оцінювання), що підтвердилося в ході
бесід з фокус-групами здобувачів та НПП. Здобувачі мають можливість ознайомитися з робочими програмами, як на
кафедрах, що забезпечують викладання ОК, так і на сайті ННЦ (https://cutt.ly/mU3WF7r, https://cutt.ly/rU3WK0c). В
ході бесід зі здобувачами, вони підтверджують, що вчасно отримують інформацію про поточний рейтинг рівня
знань.

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

Атестація здобувачів ВО за ОП здійснюється відповідно до вимог Стандарту
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/091-Biolohiya-1.pdf).
Атестація здійснюється у формі комплексного іспиту за програмою підготовки та захисту кваліфікаційної дипломної
роботи бакалавра. Комплексний іспит за програмою підготовки передбачає перевірку оволодіння такими
програмними результатами навчання: ПРН 5,6, 8, 10-18, 24, 26, захист кваліфікаційної роботи – ПРН1-4, 7, 9, 19-23,
25, 27-29. На сайті ННЦ у вільному доступі є програма комплексного іспиту http://surl.li/bgupr, вимоги до курсової
та кваліфікаційної роботи та правила їх оформлення (https://cutt.ly/CU3Hp0z, https://cutt.ly/SU3H7ct). В ході бесід з
фокус-групами НПП та здобувачів ОП було підтверджено проведення атестаційного іспиту у відповідності до
нормативних документів, а також перевірка кваліфікаційних робіт на дотримання академічної доброчесності
відповідно до «Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка» (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352).

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

Документами, що унормовують проведення контрольних заходів та їх повторне проходження є «Положення про
організацію освітнього процесу у КНУТШ» (https://cutt.ly/NCEfdnn), в частині яка не суперечить цьому положенню
– «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального
процесу в КНУТШ» (https://cutt.ly/QU3LcJ2), «Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового
семестрового контролю. Методичні рекомендації НМК ННЦ (https://cutt.ly/JU3LOwr). У робочих програмах ОК
зазначені форми контрольних заходів. Доступність даних документів для учасників освітнього процесу
забезпечується розміщенням їх на офіційному сайті ННЦ. Об’єктивність екзаменаторів, процеси запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів унормовано: «Положенням про організацію ОП в КНУТШ
(https://cutt.ly/NCEfdnn), Положення про забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ
(https://cutt.ly/QU31NKw), Порядок вирішення конфліктних ситуацій у КНУТШ (https://cutt.ly/gU3ZIuL), базуються
на засадах, висвітлених в Статуті (https://cutt.ly/XU3ZD1Q) та Етичному кодексі (https://cutt.ly/5U3ZJNo). Для
запобігання виникнення конфліктних ситуацій іспити приймаються комісіями у складі 2-3 осіб. Для запобігання
конфлікту інтересів, в разі наявності скарг від здобувачів щодо не об’єктивності оцінювання, створюється комісія, до
складу якої входять заступник директора, завідувач кафедри, та викладач зі складу групи забезпечення ОП
(Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового семестрового контролю … https://cutt.ly/JU3LOwr).
Для забезпечення більшої прозорості у вирішенні конфліктних ситуацій рекомендуємо залучати до складу комісій
представників студентського самоврядування. Для запобігання конфліктних ситуацій працює постійно діюча гаряча
лінія ННЦ та інститут гарантів ОП. За час дії ОП конфлікту інтересів зафіксовано не було, що підтвердили здобувачі
та НПП в ході бесід. Повторне складання семестрового контролю може відбуватися у випадках отримання
незадовільних оцінок та порушення процедури оцінювання. Повторне складання іспитів за ОК, виставлення заліків
допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється директором Інституту.
Так, до прикладу, на літній сесії 2020-21н.р. за ОП студенти Кравченко М.С. та Аксан І.Ю. отримали незадовільні
оцінки з навчальної дисципліни «Біоорганічна хімія». Здобувачам, відповідно до нормативних документів, була
надана можливість ліквідувати академічну заборгованість. Порядок оскарження процедури оцінювання регулюють,
зокрема, Положення про Апеляційну комісію (https://cutt.ly/7U3C298), Положення про порядок створення та
організацію роботи Екзаменаційної комісії в КНУТШ від 03.11.2014 року (http://nmc.univ.kiev.ua/doc.htm).
Відмічаємо, що випадків оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів на ОП зафіксовано
не було. В ході бесід зі здобувачами, підтвердилася їхня поінформованість з вищенаведеним порядком оскарження.

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

Документами, що 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», затверджене Вченою радою від 02.03.2020 р.,
протокол № 8; введене в дію Наказом Ректора від 10.03.2020 р. за № 197-32 (https://cutt.ly/9U30RVY), Етичний
кодекс університетської спільноти КНУТШ (https://cutt.ly/lgd3MPH), наказ ректора КНУТШ «Про запровадження
системи виявлення та запобігання академічного плагіату» №84-32 від 06.02.2020 (https://cutt.ly/Fgd3Ty8). В ЗВО
працює Постійна комісія Вченої ради з питань етики (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1073), яка займається питаннями
забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності та своєчасного реагування на їх порушення.
Здобувачі освіти вчасно ознайомлені з правилами дотримання академічної доброчесності, що використовуються в
ході навчання, процедурою контролю за їх виконанням та наслідками порушення, що підтвердилося під час бесід з
фокус-групами здобувачів та НПП. Для запобігання порушення академічної доброчесності застосовуються наступні
технологічні рішення: розробка індивідуальних завдань (https://cutt.ly/3U3N6FU)) для здобувачів освіти,
використання затверджених бланків для відповідей (https://cutt.ly/3U3N6FU) комп’ютерних технологій для
проведення оцінювання; проведення незалежної експертизи науково-методичних розробок НМК ННЦ
(https://cutt.ly/gU3MyOh) та НМР Університету, оприлюднення результатів наукової та науково-методичної
діяльності. Академічна доброчесність популяризується науковими керівниками, кураторами груп, студкураторами
(Положення про кураторів академічних груп ННЦ (https://cutt.ly/NU39niV), Студентським парламентом
(http://sp.knu.ua), а також шляхом заохочення за успіхи в навчально-науковій діяльності. Підставою для
застосування заохочень до здобувача ВО є вагомі персональні досягнення (Порядок нарахування додаткових балів
до академічного рейтингу здобувачів ВО (https://cutt.ly/VU39Szj)). Можливість представлення результатів власних
досліджень на конференціях та їх публікації у провідних наукових виданнях мотивує здобувачів дотримуватися
норм академічної доброчесності. КНУТШ є учасником проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ) від Американських Рад з міжнародної освіти. Для
перевірки на відповідність академічній доброчесності використовується система перевірки Unicheck. Під перевірку
підпадають наукові статті, тези НПП та здобувачів, а також наукові кваліфікаційні проекти. Рекомендуємо
працівникам Бібліотеки ЗВО більш систематично проводити та висвітлювати на веб-сайті та соцмережах заходи з
популяризації академічної доброчесності серед учасників ОП у вигляді семінарів, круглих столів тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

ЕГ відмічає доступність, конкретність, досяжність та доречність форм, критеріїв оцінювання та термінів проведення
контрольних заходів для всіх учасників освітнього процесу. Підсумкова атестація здобувачів здійснюється у
відповідності зі Стандартом вищої освіти за ОП Біологія і передбачає комплексний іспит та, додатково, захист
кваліфікаційної роботи. Політика, механізми, процедури дотримання академічної доброчесності є чіткими та
зрозумілими для всіх стейкхолдерів ОП.

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

ЕГ рекомендує працівникам бібліотеки інтенсифікувати роботу з популяризації академічної доброчесності серед
учасників ОП у вигляді семінарів, круглих столів, а також систематично висвітлювати відповідні заходи на веб-
сторінці та соціальних мережах. Рекомендуємо до складу комісій з вирішення конфліктних ситуацій в ході
оцінювання контрольних заходів залучати представників студентського самоврядування.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ЕГ відмічає повну відповідність за підкритеріями 5.1, 5.2. Та часткову відповідність за п. 5.3 та 5.4. Виявлені
недоліки не є суттєвими можуть оперативно бути усунутими.

Критерій 6. Людські ресурси:

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

Провівши аналіз інформації поданої у формі самооцінювання, бесіди з НПП, представниками сервісних підрозділів
та даних, доєднаних до справи, ЕГ відмічає, що до викладання ОК за ОП 091 Біологія залучені 94 НПП. З них: віком
до 40 років – 18 (19,1%), від 40 до 60 років – 59 НПП (62,8%), 60 років і вище – 17 НПП (18,1%). Сертифікати про
володіння англійською мовою мають 63 НПП (67%). За даними додатку Таблиця 2 «Зведена інформація про
викладачів ОП» реалізацію освітнього процесу за обов’язковими ОК здійснюють 26 (41%) – чоловіків та 37 (59%)
жінок; 1 НПП (1,6%), що забезпечує викладання без наукового ступеня, 38 (60,3%) – є кандидатами наук та 24
(38,1%) – докторами наук; без вченого звання – 8 НПП (13%), атестат доцента мають 35 НПП (55%), професора – 20
(32%); за основним місцем роботи працюють 58 НПП (92%), за сумісництвом 5 (8%). Відмічаємо, що професійна
кваліфікація НПП, які залучені до викладання на акредитованій ОП 091 Біологія в повній мірі забезпечує
досягнення визначених цілей та ПРН. Всі викладачі, що забезпечують реалізацію ОП мають відповідну базову
освіту, вчені ступені, звання за спеціальностями, які є обов’язковими для реалізації ОП. Висока частка НПП з
сертифікатами про володіння англійською мовою дає можливість забезпечення НПП викладання ряду ВК освітньо-
професійних блоків на вибір українською чи англійською мовами (молекулярна фізіологія, генетика людини,
гідробіологія, фізіологія ЦНС, біохімія нуклеїнових кислот та ін.).

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

Документами, що регламентують процедури добору НПП є: Порядок конкурсного відбору на посади НПП у КНУТШ
(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1863), Тимчасові критерії щодо оцінювання діяльності НПП КНУТШ, які претендують
на укладення контракту після проходження конкурсу та переукладення контракту на наступний термін
(https://cutt.ly/gU37SB8). Конкурс оголошується наказом Ректора, терміни та умови його проведення публікуються в
газеті «Освіта», на сайті ЗВО (https://cutt.ly/TU376RO). Конкурс є демократичним, прозорим, спрямованим на
визначення більш підготовленого претендента на посаду: перелік необхідних документів (http://senate.univ.kiev.ua/?
p=64), що підтверджують рівень кваліфікації, включає список наукових праць, документальне підтвердження
відповідності фаху, рівня профпідготовки, звіт про результати роботи та виконання умов попереднього контракту,
рецензія на відкрите заняття, витяги з протоколів засідання кафедри, ВР ННЦ. Враховуються документи про
підвищення кваліфікації, стажування, сертифікати, що підтверджують знання англійської мови, кількість
публікацій, внесених до наукометричних баз тощо (https://cutt.ly/gU37SB8). Конкурсний відбір проводиться на
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засадах: відкритості, гласності, законності, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень конкурсної
комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад НПП.

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

ЗВО забезпечує активне залучення роботодавців до здійснення освітньої діяльності з урахуванням рівня їх
професіоналізму та відповідно до цілей ОП на основі сумісництва або погодинної оплати. Роботодавці залучені до
розробки/оновлення ОП, забезпечення ОК, роботи у складі ЕК, практичної підготовки студентів. До освітнього
процесу залучаються висококваліфіковані фахівці – практики, співробітники НДУ, профільних підприємств різного
підпорядкування. Для цього ННЦ укладено ряд договорів з НДУ НАНУ та АМНУ щодо проходження студентами
виробничої та переддипломної практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт (наук. керівництво
здійснюється співробітниками відповідних установ) тощо. Зокрема, на сайті ННЦ наведені бази практичної
підготовки, що пропонуються студентам, які обрали блок проф. орієнтованих дисциплін біологія рослин
(https://cutt.ly/sU8pCQc). Роботодавці активно залучені до проведення відкритих зустрічей, круглих столів, роботи
гуртків (https://cutt.ly/IU8ukYA). Унормовує взаємодію з роботодавцями Положення про Ради роботодавців у
КНУТШ (https://cutt.ly/XU8u7H7), в ННЦ сформовано Експертну раду роботодавців, діє програма кар’єрного
консультування «Ваш успішний кар’єрний старт починається з нами» (https://cutt.ly/7U8pu6I). Бесіди з фокус-
групами здобувачів та роботодавців підтверджують участь останніх у освітньому процесі. Роботодавці залучені на
належному рівні до організації та реалізації акредитованої ОП (звернення роботодавців долучені до справи).

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

Представники професіоналі-практиків, роботодавців залучені до аудиторних занять в ході реалізації освітнього
процесу на акредитованій ОП, шляхом зарахування на частину ставки і погодинної оплати їх праці, а також за
сумісництвом (витяги з наказів на зарахування доєднані до справи). Зокрема, 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’язкової навчальної дисципліни «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»;
заступник директора з наукової роботи Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ, к.б.н. Моргун Б.В.
викладає професійно-орієнтовану навчальну дисципліну «Генетика рослин»; завідувач лабораторії
експериментальної онкології Національного інституту раку АМНУ, д.б.н. Храновська Н.М. забезпечує ОК
«Лабораторний практикум з імунології». Бесіда зі здобувачами підтвердила їх позитивне ставлення до залучення
професіоналів-практиків до освітнього процесу, оскільки це дає можливість отримати конкретні практичні поради,
що сприяє розвиткові фахових й загальних компетентностей.

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

Документами, що регулюють професійний розвиток є: Положення про підвищення кваліфікації наукових та НПП
КНУТШ (https://cutt.ly/wVsoxU1), Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації НПП ННЦ
https://cutt.ly/6U8f73t).Університет визначає необхідний рівень кваліфікації НПП при оголошенні конкурсу на
посаду і встановлює в контрактах завдання щодо професійного зростання. ННЦ стимулює розвиток НПП,
здійснюючи оцінювання професійної компетентності та якості викладання (через відкриті заняття,
взаємовідвідування, опитування здобувачів ВО щодо якості викладання); заохочує наукову та інноваційну
діяльність; створює умови для підвищення кваліфікації. НПП мають можливість професійного розвитку за рахунок
реалізації права на академічну мобільність. 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. Холодного НАНУ, проф. Стасенко А.А. - в Університеті суспільних наук, м. Лодзь (Польща). Ряд
НПП підвищили кваліфікацію за розробленими КНУТШ програмами: Цифрові інструменти Google для закладів
вищої, фахової передвищої освіти, Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору, Роль
гарантів ОП у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання викладацької майстерності НПП, що залучені до реалізації ОП унормовані нормативними
документами: Положення про заохочувальні відзнаки КНУТШ (https://cutt.ly/ZVsysDi), Положення про
стимулювання співробітників КНУТШ за результатами наукової діяльності» (наказректора № 71-32 від 31.01.2014р.)
(https://science.knu.ua/documents/normative_base/). За результатами досягнень у освітньо-науковій діяльності
передбачена система заохочень НПП як матеріального, так і нематеріального характеру (сприяння науково-
педагогічному кар’єрному зростанню, проведення наукових пошуків та публікація результатів у фахових виданнях,
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здобуття наукових ступенів та вчених звань, участь у міжнародних наукових заходах та їх проведення на базі
КНУТШ, стажування як в Україні, так і за кордоном); допомога у виданні монографій, статей, навчально-
методичних праць. Найкращим НПП Інституту вручають Подяки та Грамоти за результатами конкурсу
«Найкращий викладач року», що проводиться на основі опитування здобувачів, пропозицією кафедр, поданням
Інституту/Університету. За досягнення високих результатів в освітній діяльності, навчанні та вихованні обдарованої
молоді, науковій діяльності, за внесення ініціатив з науково-педагогічної, виховної, профорієнтаційної та інших
видів робіт НПП нагороджуються різними видами морального і матеріального заохочення (держ нагородами,
почесними званнями, преміями, знаками, грамотами), що чітко прописано у вищезгаданих документах.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Рівень професійної кваліфікації, процедури конкурсного відбору відповідають нормативним вимогам в повній мірі.
Роботодавці та професіонали-практики залучені до реалізації ОП. ЗВО стимулює підвищення викладацької
майстерності та професійний розвиток НПП, як через стажування у НДІ України та зарубіжжя, а також за
розробленими власними програмами. ЕГ відмічає, що особливістю ОП є можливість забезпечення викладання ряду
освітніх компонент на вибір українською чи англійською мовами.

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

Відсутні.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Критерій відповідає поставленим кваліфікаційним вимогам за всіма підкритеріями. ЕГ відмічає, як взірцеві,
проведення підвищення кваліфікації НПП за власне створеними програмами, а також можливість забезпечення
вибору здобувачам мови викладання ряду освітніх компонент.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

ЕГ встановила, що фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення даної ОП є
достатнім та сприяє досягненню цілей та ПРН. Гарантом було надано відео матеріально-технічного забезпечення
ОП Біологія (https://www.youtube.com/watch?v=wQ_CiJzdTLQ, https://www.youtube.com/watch?v=FXX4j-VwvrE,
https://www.youtube.com/watch?v=0cjZNttCQ94&t=1s) та проведена онлайн-трансляція огляду матеріально-технічної
бази. Інститут біології та медицини розташований за адресою м.Київ, просп. Глушкова,2 (https://biomed.knu.ua/).
Також у реалізації ОП беруть участь такі підрозділи ННЦ: ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна
(https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/botanichnyi-sad-im-akad-ov-fomina.html), Канівський природний заповідник,
зоологічний музей (http://museums.univ.kiev.ua/zoology.php), інформаційно-обчислювальний центр
(https://icc.knu.ua/) та 10 кафедр, які у свою чергу є оснащеними необхідним обладнанням навчальних лабораторій
для проведення різного виду занять. ННЦ має у своєму розпорядженні 7 комп'ютерних класів, є інтерактивні
дошки, гарнітура віртуальної реальності та сучасна навчальна лабораторія мікроскопії. Студенти та викладачі мають
вільний доступ до бібліотеки Університету з фондом близько 50000 найменувань, електронної бібліотеки
(https://cutt.ly/6U8hKzK) та електронного каталогу
(http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new_nonjs/poshuk.php3). Також здобувачі ВО та НПП мають можливість
користуватися комп’ютерними класами та навчальною лабораторією мікроскопії, яка є обладнаною апаратурою
компанії Carl Zeiss (https://www.univ.kiev.ua/news/9752). В ННЦ наявні приміщення для громадських організацій, а
саме студентського парламенту (https://www.facebook.com/spibm/) та профбюро (https://biomed.knu.ua/about-
ibmknu/profbiuro/napriamky-diialnosti.html) та коворкінгу. Студенти ННЦ “Інститут біології та медицини”
проживають у гуртожитку № 9 (https://studmisto.knu.ua/), що було з'ясовано під час інтерв'ювання. У гуртожитку
наявні 2 функціонуючі ліфти, кухня, читальний зал, музична кімната, сучасно обладнаний спортзал та укриття із
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запасами води. У гуртожитках також діє пропускна система, що було підтверджено на онлайн-показі матеріально-
технічної бази, проте немає пандусів для осіб із обмеженими фізичними можливостями. Студенти мають
можливість відвідувати університетську їдальню (https://bit.ly/3H9pEvc). Всі фінансові ресурси для забезпечення
освітньої діяльності Університету висвітлені на офіційному сайті у розділі «Фінансова звітність»
(http://www.univ.kiev.ua/ua/official).

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

У ході інтерв’ювання фокус – груп ЕГ встановила, що НПП та здобувачі ВО мають безоплатний доступ до необхідних
інформаційних ресурсів та інфраструктури ЗВО, необхідних для навчання, викладацької та наукової діяльності, а
саме до мультимедійного обладнання, лабораторного обладнання для проведення лабораторних, практичних та
науково-дослідних робіт. Викладачі та студенти можуть переглянути у вільному доступі усю необхідну інформацію
щодо навчального процесу на веб-сайті Університету - http://www.univ.kiev.ua/ua/, Інституту біології та медицини -
https://biomed.knu.ua/. Реалізація потреб НПП та здобувачів ВО здійснюється шляхом використання Wi-Fi,
електронних освітніх ресурсів та платформ (Triton, Zoom, Meet, Classtime, You Tube тощо), електронних ресурсів
бібліотеки (http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 з доступом до матеріалів наукометричних баз Scopus,
WOS). На сайті ННЦ розміщений розділ “Дистанційне навчання” (https://biomed.knu.ua/students-
postgraduates/dystantsiine-navchannia.html), який допомагає здобувачам за ОП Біологія у організації відповідної
форми навчання. Університет забезпечує можливість реалізувати свій науковий потенціал та інтереси за допомогою
Наукового товариства студентів та аспірантів (http://ntsa.univ.kiev.ua), щорічної Міжнародної наукової конференції
«Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience Advances» (https://cutt.ly/RU8ldJE), Віснику
Університету (https://cutt.ly/BU8lk09) для опублікування наукових статей та участі в наукових конкурсах
(https://cutt.ly/ZU8lPbL), олімпіадах, гуртках (https://cutt.ly/AU8lHHe). Також здобувачі ВО мають можливість
реалізувати свій творчий потенціал, а саме за допомогою коворкінгу який є у вільному доступі та креативних
просторів. Також туристичного клубу «Університет» (https://tcu.kyiv.ua), Молодіжного центру культурно-
естетичного виховання (https://cutt.ly/8U8l2bX), серед учасників якого є студенти даної ОП. Здобувачі ВО мають
можливість підвищити свій рівень мовної компетентності (http://www.univ.kiev.ua/ua/departments/ucfl/) та
українознавства (http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/). Задля виявлення та вдосконалення потреб і інтересів студентів
проводяться щорічні опитування UNIDOS (http://unidos.univ.kiev.ua/?q=uk/unidos_online), що охоплюють весь
Університет. У ході інтерв’ювання з’ясувалося, що студентське самоврядування та студенти приймають участь у
благодійності, що є позитивною практикою. Функціонує волонтерський департамент та благодійний аукціон -
“Zhabmarok”.

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

У ході бесід ЕГ встановила, що освітнє середовище є достатньо безпечним для життя та здоров’я студентів, що
навчаються за даною ОП, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси. Стратегічний план розвитку КНУТШ
на період 2018-2025 рр, (https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Development-strategic-plan.pdf) містить заходи з
соціально-педагогічного супроводу для забезпечення сприятливих умов навчання. Також безпечність освітнього
середовища для життя та здоров’я студентів на НПП забезпечується відповідністю дотриманням усіх санітарно-
гігієнічних норм, дотриманням правил пожежної безпеки (в лабораторіях наявні вогнегасники). У ЗВО функціонує
клініка (https://cutt.ly/TU8bzxW), Інститут психіатрії (https://cutt.ly/lU8bv7x) та Психологічна служба
(https://psyservice.knu.ua/, адреса - м. Київ, вул. Ломоносова, 35) куди за необхідності можуть звернутися студенти.
Також у зв’язку з епідемією COVID-19 в Університеті створено Гарячу лінію «Стоп, паніка»
(https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-events/2357-universitetom-initsijovano-sotsialnij-proekt-stop-panika-
2.html) та проєкт «Запитуй у фахівців: науковці КНУТШ про #коронавірус»
(https://biomed.knu.ua/news/announcements-of-events/2400-proekt-universitetu-zapituj-u-fakhivtsiv-naukovtsi-knu-
imeni-tarasa-shevchenka-pro-koronavirus-2.html). Студенти мають змогу відвідувати спортивні секції Навчально-
спортивного комплексу КНУ (http://sport.univ.kiev.ua). Через інститут кураторства (https://cutt.ly/wU8nVoE)
реалізується у ЗВО створення психологічно комфортного середовища для проживання та навчання. Функціонують
університетські соціальні мережі (Facebook - https://www.facebook.com/kyiv.university,
https://www.facebook.com/bioknu; Instagram -https://www.instagram.com/knu_uni,
https://www.instagram.com/nts_ibm/; YouTube - https://www.youtube.com/c/KNUDepartmentofCommunications
тощо). За воєнного стану у ЗВО працює система цивільної оборони та наявні відповідні укриття.

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

У ЗВО створені всі передумови забезпечення освітньої діяльності, організаційної, інформаційної, консультативної та
соціальної підтримки студентів, що навчаються за ОП Біологія. Організація та реалізація освітнього процесу
регламентується розкладами занять, графіками навчального процесу, семестрового та підсумкового контролю
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шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Університету (https://www.univ.kiev.ua/ua/student-life) та веб-
сторінці ННЦ «Інститут біології та медицини» (https://cutt.ly/NCAKsj1) також інформуванням адміністрацією, НПП
та представниками органів студентського самоврядування (http://univ.kiev.ua/en/dep/studparlament). На головному
сайті ЗВО (http://univ.kiev.ua/ua/) наявна уся актуальна інформація яка стосується адміністрації, структурних
підрозділів, різних сфери життя ЗВО, студентського дозвілля, нарахування стипендій, рейтингових списків. Також
на сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» (https://biomed.knu.ua) наявна інформація про адміністрацію
(https://cutt.ly/ZIkYeqD), Вчену раду (https://cutt.ly/wIkYoze), НМК (https://cutt.ly/QIkYfcx), профбюро
(https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/profbiuro/napriamky-diialnosti.html), кафедри, систему забезпечення якості
освіти (https://cutt.ly/kIkYXjt). На веб-сторінці ННЦ також висвітлюють анонси подій (https://cutt.ly/5IkYUlV), інші
сфери життя (https://cutt.ly/qIkY2gC), ОП (https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/biology/osvitnia-
prohrama.html, https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/biology/perelik-navchalnykh-dystsyplin/or-
bakalavr.html) та нормативно-правова база забезпечення освітнього процесу (https://cutt.ly/0U4He7i). Також
реалізацію освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки студентів забезпечує
Відділ по роботі зі студентами (https://cutt.ly/OU8Q7U5), Відділ академічної мобільності (https://cutt.ly/fU3lVUz),
Відділ сприяння працевлаштуванню (http://job.univ.kiev.ua), Навчально-спортивного комплексу
(https://cutt.ly/0IjwPKP), Молодіжного центру культурно-естетичного виховання (https://cutt.ly/BU8WpFt), Центру
комунікацій (https://cutt.ly/OU8WhsX), адміністрації студмістечка (https://cutt.ly/IIkFdNh). Студентський парламент
(http://sp.knu.ua/, https://cutt.ly/LU8Wmiq) займається захистом та підтримкою інтересів здобувачів ВО,
Студентське профбюро (забезпечує у свою чергу дотримання прав та інтересів студентів, вирішує питання належних
побутових умов тощо). Також підтримка студентів здійснюється через консультації із кураторами груп
(https://cutt.ly/eIhbg66), науковими керівниками та НПП у дистанційному форматі. Функціонує проєкт
Студкураторів, який допомагає адаптації першокурсників. В ННЦ «Інститут біології та медицини» функціонує
«Гаряча лінія» (Telegram-https://cutt.ly/pIkGmgs, https://cutt.ly/rIkHQ8r, e-mail: knu.ibm.questions@gmail.com) куди
можна звернутися за консультацією. Адміністрація ЗВО дала можливість студентам та НПП пройти онлайн-
анкетування щодо якості дистанційного навчання (https://cutt.ly/7IkHgn9).

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

Університет старається створити усі необхідні умови для реалізації права на освіту особам з особливими освітніми
потребами. В ЗВО створені безпечні та комфортні умови для навчання та відпочинку здобувачів. В ЗВО наявний
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до усієї інфраструктури який передбачений
Статутом ЗВО (https://cutt.ly/ZU8EQKT) та Порядком супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення у КНУТШ (https://cutt.ly/NfJu23X) та умови доступу до навчання - Положенням про
організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/NCEfdnn). Також згідно до Статуту Університету та Стратегічного
плану розвитку (https://cutt.ly/GU8RJ6s) особам з особливими освітніми потребами надано право вибору форм
навчання під час вступного випробування з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності,
зумовлені станом здоров’я. Реалізація права на освіту особами з особливими освітніми потребами регламентується
Концепцією розвитку інклюзивної освіти "Університету рівних можливостей" (https://cutt.ly/EfJu873) проєкт
започаткований саме за ініціативи Студпарламенту на Інноваційного центру КНУ
(https://www.univ.kiev.ua/news/10709), мета якого-створення в Університеті безбар’єрного середовища для
отримання освітніх послуг здобувачами освіти з особливими потребами. У ЗВО наявні ліфти для зручного
пересування та обладнанні туалетні кімнати на першому поверсі для людей з особливими освітніми потребами.
Також наразі в КНУТШ продовжується процес формування безбар’єрного середовища для даних осіб, а саме під час
акредитаційної експертизи зі слів гаранта розпочалося встановлення пандусу в ННЦ. Під час інтерв'ювання
з'ясувалося, що на даній ОП немає осіб з особливими освітніми потребами.

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

В Університеті політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються наступними
документами: Положення про організацію освітнього процесу у ЗВО (https://cutt.ly/NCEfdnn), Правила
внутрішнього розпорядку Університету (https://cutt.ly/RU8Yjym), Етичному кодексі університетської спільноти
(Параграф 4, https://cutt.ly/PU8Yns2). Також Вчена рада Університету схвалила Порядок вирішення конфліктних
ситуацій у ЗВО (https://cutt.ly/MU8YKn5) та Порядок запобігання та протидії дискримінації, булінгу, гендерно-
обумовленому насильству в КНУТШ (https://cutt.ly/CVspsFD). Питання, які стосуються порушення правил
академічної доброчесності регламентуються Положенням про Постійну комісію Вченої ради з питань етики КНУТШ
(https://cutt.ly/yU8YBSm). Також у рамках освітнього процесу КНУТШ керується такими документами, а саме:
Повідомленням про корупцію, Антикорупційною програмою КНУТШ (https://cutt.ly/JU8UcT1), Актами
антикорупційного законодавства (https://www.univ.kiev.ua/official/preventing-corruption/#p3) та Заходами щодо
запобігання та протидії корупції (https://cutt.ly/jU8Ugsg). Повідомити про корупцію можна електронним листом на
адресу: anticor@univ.kiev.ua або письмово за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60. На навчальній
платформі "Прометеус" в Університеті створено безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба
знати!" (https://cutt.ly/yU8UdtP). Під час бесіди із фокус-групою з'ясувалося, що студентський парламент сприяє
вирішенню конфліктних ситуацій. Здобувачі також у свою чергу можуть звернутися за допомогою до юридичного
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відділу ЗВО. Варто зазначити, що під час періоду сесії в Університеті функціонує консультативний телефон
«Зимова/літня екзаменаційна сесія», в ННЦ «Інститут біології та медицини» – постійно діюча «Гаряча лінія» (тел.
(044) 239 32 50, https://cutt.ly/xU8U3Ph). Під час інтерв'ювання з'ясувалося, що деякі звернення, які надходили від
здобувачів, не були взяті до уваги.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильними сторонами освітнього процесу за даною ОП є матеріально-технічне забезпечення та достатньо розвинена
інфраструктура ЗВО, а саме наявність сучасних лабораторій, мультимедійного обладнання та необхідної літератури у
вільному доступі для здобувачів ВО та НПП. Безкоштовний доступ здобувачів ВО та НПП до інформаційних ресурсів
та інфраструктури ЗВО. Активна участь студентського самоврядування та здобувачів у благодійності.

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

Для покращення необхідних умов для осіб із особливими освітніми потребами ЕГ рекомендує встановити пандус у
гуртожитку де проживають здобувачі даної ОП, а також покращити деякі побутові умови для проживання студентів,
а саме: закупити кухонні столи та встановити справні пральні машини, адже в ході бесіди вияснилося, що здобувачі
користуються пральними машинами із сусідніх гуртожитків. ЕГ рекомендує звернути увагу на звернення, які
надходять зі сторони здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Наявність достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів для реалізації ОП. Достатньо розвинена
інфраструктура ЗВО є сильними сторонами. Проте окремі позиції в межах критерію мають потенціал для
покращення. ЕГ відмічає, що підкритерії 7.1,7.2,7.3,7.4 критерію цілком відповідають вимогам, а п. 7.5, 7.6 ‒
частково. Зокрема, доцільним є покращення деяких побутових умов в гуртожитку №9 та встановлення пандусу.
Можна зазначити, що виявлені недоліки не є критичними і можуть бути усунені. Зважаючи на вищевказані сильні
сторони експертна група дійшла висновку, що заявлена на акредитацію ОП відповідає рівню В за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

У ЗВО процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються
документами: Положенням про організацію освітнього процесу в Університеті (https://cutt.ly/NCEfdnn), Наказом
ректора «Про затвердження тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх програм»
(https://cutt.ly/6U8PV8N), Наказ ректора «Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису
освітньопрофесійної програми, структурних вимог до інформаційного пакету, форм робочої навчальної програми
дисципліни і форми представлення інформації про кваліфікацію НПП» (https://cutt.ly/qU8PMX8), Наказом ректора
«Про затвердження тимчасового порядку розгляду пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих ОП»
(https://cutt.ly/MU8P9Lu), Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в ЗВО
(https://cutt.ly/AU8Ob63). Також ініціаторами розроблення, закриття та моніторингу даної ОП можуть виступати усі
зацікавлені сторони, в тому числі: студентське самоврядування, Вчена рада КНУТШ, Вчена рада ННЦ «Інститут
біології та медицини», гарант ОП, кафедри, НПП та роботодавці. Моніторинг ОП здійснюється на двох рівнях:
локальному та загальноуніверситетському. Локальний моніторинг ОП здійснюють гарант та члени робочої групи
ОП. Відділ забезпечення якості освіти ЗВО здійснює загально університетський моніторинг ОП. Важливою
складовою локального та загальноуніверситетського моніторингу є опитування студентів щодо їхньої задоволеності
навчання за ОП Біологія в тому числі (її викладацьким складом, компонентами, організацією та забезпеченням
освітнього процесу). Здобувачі як денної так і заочної форми мають змогу пройти онлайн-анкетування щодо
викладання певної навчальної дисципліни, які розміщені на сайті ННЦ у розділі “Моніторинг освітньої діяльності
за ОП” (https://forms.gle/AeywLZJqKHLAv3JV7, https://forms.gle/kPoq8zi2aP2MAwr48). Також під час бесіди із
фокус-групами з`ясувалося, що до ОП «Біологія» були внесені дані зміни, а саме: - була створена нова (спільна для
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двох форм навчання) ОП 2021р.; - було розширено перелік блоків професійно-орієнтованих дисциплін для заочної
форми навчання (додані такі блоки як «Біологія рослин», «Зоологія», «Молекулярна біологія», «Біофізика та
медична інформатика»); - також було доповнено ОК професійно-орієнтованих блоків «Генетика» та «Цитологія та
гістологія», що зробило ці напрями більш цікавими для здобувачів. У лютому 2022 р. була введена в дію нова
редакція даної ОП (https://cutt.ly/JCAXnEG), де передбачено 17 кредитів на вивчення іноземних мов
(https://cutt.ly/rU8FnDA), також відбулося націлення на практичну підготовку здобувачів ВО шляхом введення
ОК24 («Лабораторного практикуму», 10 кредитів ЄКТС) та вибіркову складову ОП (додано два додаткових пакети
дисциплін вільного вибору студента, 6 кредитів ЄКТС кожний).

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. Під час бесіди із фокус-групою з’ясувалося, що студенти частково залучені до процесу
періодичного перегляду даної ОП та інших процедур забезпечення її якості. Здобувачами кафедри цитології,
гістології та репродуктивної медицини було запропоновано внести до навчального плану дисципліну “Часова
орієнтація біологічних систем” (відповідь на Запит 1). Відомо, що 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. В Університеті проводять зовнішнє
(проводиться Навчальною лабораторією соціологічних та освітніх досліджень Університету (https://cutt.ly/7f3HGtO)
та внутрішнє опитування (проводиться ННЦ «Інститут біології та медицини). За допомогою опитувань гугл-
формами здобувачів денної (https://forms.gle/AeywLZJqKHLAv3JV7) та заочної
(https://forms.gle/kPoq8zi2aP2MAwr48) форм навчання відбувається залучення їх до процесу перегляду та
вдосконалення даної ОП. Також можна ознайомитися із результатами анкетувань (доєднані до справи) щодо якості
викладання конкретної навчальної дисципліни. Опитування проводилося для денної та заочної форм навчання.
Згідно з результатів анкетувань (денна ф.н.) майже усі дисципліни показали досить високий рівень викладання та
задоволеності студентами. Також результати анкетувань щодо якості викладання конкретних дисциплін для заочної
форми навчання показали високий рівень задоволеності здобувачами ВО. Результати анкетувань, які було
проведено навчальною лабораторією соціологічних та освітніх досліджень показало, що переважна більшість
тверджень позитивно оцінені студентами програми, від’ємні значення присутні лише в одному твердженні та
загалом наявна позитивна оцінка якості надання освітніх послуг за освітньою програмою. Також за ініціативи
здобувачів ВО відбулося збільшення годин на вивчення іноземної мови, що було підтверджено під час бесіди із
фокус групою.

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

Важливим фактором є взаємодія з роботодавцями, яка необхідна для вдосконалення ОП. Роботодавці мають змогу
переглядати дану освітню програму на веб-сайті ННЦ в розділі «Освітня діяльність – Блоки освітніх програм - 091
Біологія - Описи освітніх програм» (https://bit.ly/3FofMjB). Також кафедри ННЦ «Інститут біології та медицини» у
свою чергу стараються залучати партнерів в тому числі провідні освітні та наукові заклади. Зі звіту СО під час бесіди
представників ЗВО із ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАНУ було визначено, що на ринку праці є
затребуваними фахівці-генетики які є обізнаними із принципами біоінформатичного аналізу. В результаті відбулося
введення нової дисципліни, а саме: «Біоінформатичні методи в генетиці» до блоку «Генетика» . ТОВ “Біофарма
Плаза” звернулася щодо підготовки біологів заочної форми навчання (витяги доєднано до справи) з проханням
внесення блоку професійно-орієнтованих дисциплін. Також необхідність та важливість співпраці з роботодавцями
зазначено та та підкреслено у даних документах КНУТШ: https://cutt.ly/NCEfdnn, https://cutt.ly/wU8ZamW. В
КНУТШ Відділ сприяння працевлаштуванню (http://job.univ.kiev.ua) співпрацює із роботодавцями організовуючи
різні зустрічі та ярмарки вакансій. На веб-сайті ННЦ розташований розділ “Співпраця з роботодавцями” де
знаходиться інформація про проєкт “Програма кар'єрного консультування” (https://bit.ly/3TzwVuZ) націлений на
допомогти здобувачам освіти у формуванні професійної кар’єри. Під час зустрічі із фокус-групою з'ясувалося, що
роботодавці дають змогу здобувачам проходити у них практику та сприяють працевлаштуванню. В ЗВО
впроваджено «Положення про Ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка»
(https://cutt.ly/BUEkyFK), що сприяє їх залученню до освітнього процесу. В ННЦ «Інститут біології та медицини»
сформовано Експертну раду роботодавців (https://bit.ly/3DE2UEI) та наявна програма кар’єрного консультування
для студентів (https://cutt.ly/7U8pu6I). За побажаннями роботодавців було збільшено години на викладання та
поглиблене вивчення англійської мови. Проте, роботодавці не є дуже обізнаними в проходженні анкетувань щодо
перегляду даної ОП.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.
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В ННЦ «Інститут біології та медицини» збиранням, аналізом інформації щодо кар’єрного шляху випускників
займаються гарант ОП, заступник директора з науково-педагогічної роботи, представники кафедр. ЗВО та ННЦ
мають досвід зворотного зв’язку з випускниками з метою підтримки, в тому числі допомоги в працевлаштуванні
(https://cutt.ly/HU4LN9s), аналізу їх кар’єрного шляху та залучення до співпраці (зустрічі: https://cutt.ly/IU4Zp58,
лекції: https://cutt.ly/2U4ZYf3, семінари, організація практик, консультацій, інших наукових заходів
(https://cutt.ly/gU4ZNnd). Через проведення моніторингу рівня задоволеності даною освітньою діяльністю за ОП
“Біологія” (онлайн - анкетування, опитування), професійного вибору студентів (https://cutt.ly/wU4XuSW),
успішності кар’єрного старту. Різні форми взаємодії та співпраці із випускниками дозволяють оцінити ефективність
та актуальність освітньої діяльності за ОП. Також дозволяє оцінити затребуваність набутих випускниками
компетентностей та визначити напрямки розвитку та змін ОП Біологія, які направлені на покращення
конкурентоспроможності випускників. На сайті ННЦ є розділ “Кар'єрний старт”
(https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/biology/kariernyi-start.html) де розміщена інформація про
перспективи працевлаштування та актуальність ННЦ “Інститут біології та медицини”. Також під час інтерв'ювання
з'ясувалося, що велика частина випускників даної ОП є офіційно працевлаштованими за обраною спеціальністю.
Викладачі та Університет сприяють працевлаштуванню випускників.

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

В ЗВО наявне Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу (https://cutt.ly/yU7rqxC), яке
у свою чергу спрямоване на підтримку системи цінностей та норм як на загальноуніверситетському рівні так і рівні
менших підрозділів. У свою чергу система забезпечення якості освіти у ЗВО включає у себе: стратегію та процедури
забезпечення якості освіти, розподіл відповідних повноважень, які стосуються забезпечення якості між усіма
учасниками освітнього процесу; механізм забезпечення академічної доброчесності; оприлюднення критеріїв,
правил і процедур оцінювання студентів, науково-освітньої діяльності викладачів та діяльності керівних працівників
ЗВО. 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). Сучасний
ринок праці потребує нововведень, оновлення навчальних компонентів та окремих складових ОП. Різного плану
обговорення на засіданнях кафедр, НМК та вченої ради ННЦ «Інститут біології та медицини» призвели до певних
змін в освітньому процесі, а саме: -до редакції ОП 2020 року
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/OP_Biology_zaochna_bakalav
rat_2020.pdf) розширено для студентів заочної форми навчання спектр блоків (введено такі блоки як: «Зоологія»,
«Молекулярна біологія»); -в редакцію ОП 2021 року для денної форми навчання
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/edition/2021_OP_Biologiya_
OR_Bakalavr_new_compressed.pdf) було введено нові ОК до блоків «Генетика» (ВБ "Біоінформатичні методи в
генетиці") та «Цитологія та гістологія» (ВБ "Часова організація біологічних систем"); в редакції ОП 2022 року
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/2022_OP_Biologiya_OR_Bak
alavr_compressed.pdf) зосереджено увагу на вивчені іноземних мов, введена обов’язкова дисципліна «Лабораторний
практикум», пакети вільного вибору здобувача ВО. Також у ЗВО систематично проводиться контроль який
стосується проведення навчальних занять, проведення поточного та семестрового контролю. В КНУТШ є база
“Triton”, в якій знаходиться електронна залікова книжка студента із його оцінками. Також у викладачів наявний
паперовий варіант журналу в якому можна прослідкувати навчальну успішність студентів. В ході бесіди із фокус-
групами з'ясувалося, що оцінки можуть надсилатися персонально кожному здобувачеві ВО.

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

В ході бесіди із гарантом ОП з`ясувалося, що скарги та зауваження щодо освітньої діяльності за даною ОП з моменту
останньої процедури акредитації не було. З метою отримання будь-яких пропозицій чи зауважень щодо ОП
проводяться анкетування. Також 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) були отримані дані зауваження та пропозиції: -
оптимізувати формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ВО відповідно до п. 15 частини першої
статті 62 Закону України «Про вищу освіту»; - врахувати зміни Національної рамки кваліфікацій стосовно
відповідності бакалавра 6 рівню НРК; - також активно залучити усіх учасників освітнього процесу до вдосконалення
системи якості, а саме створити систему анкетувань за допомогою яких стейкхолдери матимуть змогу надавати свої
рекомендації та зауваження щодо вдосконалення даної ОП; - організувати та знайти можливість створити окремий
розділ «Якість освіти» на головній сторінці веб-сайту ЗВО. ННЦ «Інститут біології та медицини» певною мірою
врахував надані рекомендації та зауваження, 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 таких блоків, як «Генетика»
та «Цитологія та гістологія»; в кожному блоці професійно-орієнтованих дисциплін введо такі, за якими здобувачі
ВО обирають мову викладання українську або англійську. В редакції ОП 2022 р. (https://cutt.ly/JCAXnEG) було
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сформовано 2 додаткових вибіркових пакети дисциплін вільного вибору студента, задля кращого вивчення
іноземної мови в Університеті. Також здобувачі ВО мають змогу пройти онлайн-анкетування (денна ф.н.-
https://forms.gle/AeywLZJqKHLAv3JV7 та заочна ф.н.- https://forms.gle/kPoq8zi2aP2MAwr48) щодо освітньої
діяльності за даною ОП. Варто зазначити, що на офіційній веб-сторінці ННЦ створено окремий розділ «Система
забезпечення якості освіти» (https://cutt.ly/eIgzBek) у якому зазначені основні принципи та складові
функціонування системи забезпечення якості освіти.

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

За результатами бесід з фокус-групами встановлено, що в академічній спільноті ЗВО сформована культура якості
освіти, що сприяє розвитку ОП та освітньої діяльності за даною ОП. У свою чергу адміністрація ЗВО та ННЦ,
викладачі, науковці є невід'ємними та активними учасниками освітнього процесу, а саме на етапах розроблення,
розгляду та затвердження ОП. Також здійснення освітньої діяльності, аналізу результатів діяльності за ОП, діючи із
дотриманням принципів і процедур забезпечення якості освіти відповідно до Положення про систему забезпечення
якості освіти та освітнього процесу в КНУТШ (https://cutt.ly/yU7rqxC) та Стратегічного плану розвитку ЗВО на
період 2018-2025 року (https://cutt.ly/FU7rEPR). Важливим аспектом є те, що реалізація програми забезпечення
якості освіти передбачає в свою чергу проведення моніторингу, аналізу, обговорення, консультацій та опитування.
Також будь-які сформовані ідеї під час таких заходів стають підґрунтям для вдосконалення певних компонентів ОП,
шляхів та алгоритмів реалізації освітньої діяльності за ОП. Це, в свою чергу, сприяє мотивації викладачів
(https://cutt.ly/eU7upa1). У ЗВО створено Відділ забезпечення якості освіти
(https://www.facebook.com/department.quality/), який розробляє та бере до уваги пропозиції з удосконалення
процедур забезпечення якості освіти та здійснює моніторинг якості ОП. Також НМЦ організації освітнього процесу
координує взаємодію з різними підрозділами, у тому числі навчально-методичним відділом із здійснення процесів
внутрішнього забезпечення якості освіти, що регламентується Положенням про систему забезпечення ЯО та
освітнього процесу- https://cutt.ly/yU7rqxC. Такі структури як Наглядова Рада, Вчена рада та Ректор Університету
приймають загально-університетські рішення з формування стратегії забезпечення якості освіти, затвердження
нормативних актів, програм дій, затвердження і закриття ОП. У свою чергу структурний підрозділ та його керівні і
дорадчі органи, групи забезпечення навчального процесу виконують впровадження, адміністрування, моніторинг
ОП. Відповідно у свою чергу кафедри, гаранти ОП, проектні групи ОП, та викладачі здійснюють ініціювання,
формування, та реалізацію даної ОП. Наявний доступ до системи «Unicheсk» (https://www.univ.kiev.ua/news/9593).У
ході інтерв'ювання з'ясувалося, що викладачі радо надають консультацію та допомогу студентам.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В Університеті позитивною є практика працевлаштування здобувачів та випускників за спеціальністю. Перевагою є
допомога роботодавців у працевлаштуванні випускників та проходженні практики.

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

Беручи до уваги прагнення ЗВО до покращення якості, експертна група рекомендує посилити вимоги щодо
формальних процедур, пов’язаних з реалізацією ОП: залучити роботодавців до проведення анкетувань щодо
реалізації ОП Біологія та посилити залучення здобувачів у перегляді та вдосконаленні даної ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Беручи до уваги прагнення ЗВО до покращення якості, експертна група рекомендує посилити вимоги щодо
формальних процедур, пов’язаних з реалізацією ОП: залучити роботодавців до проведення анкетувань щодо
реалізації ОП “Біологія” та посилити залучення здобувачів у перегляді та вдосконаленні даної ОП.
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Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Аналіз сайту ЗВО демонструє структуру, послідовність та наявні розроблені правила, положення та процедури, які
регулюють освітній процес. Обов’язки та права усіх учасників освітнього процесу визначені у Статуті Університету
(https://cutt.ly/tU7rjs3) та регулюються такими нормативними документами: Положенням про організацію
освітнього процесу у ЗВО (https://cutt.ly/NCEfdnn), Положенням про систему забезпечення якості освіти та
освітнього процесу в КНУТШ (https://cutt.ly/yU7rqxC), Етичним кодексом університетської спільноти
(https://cutt.ly/2U7aenB), Положення про порядок реалізації студентами Університету права на вільний вибір
навчальних дисциплін (https://cutt.ly/HU7auOF), які оприлюднені на офіційних сайтах ЗВО та ННЦ «Інститут
біології та медицини». Також важливі оголошення та новини Університету та ННЦ висвітлюються через офіційні
групи в соцмережах (Facebook- https://www.facebook.com/kyiv.university, https://www.facebook.com/bioknu;
Instagram- https://www.instagram.com/nts_ibm/). На сайті ННЦ у розділі “Студентам та аспірантам”
(https://biomed.knu.ua/students-postgraduates/general-information/information.html) розміщена уся необхідна
інформація щодо розкладу занять, графіків навчального процесу та сесій” На сайті ННЦ «Інститут біології та
медицини» також було розміщено у розділі «Анонс подій» інформацію, яка стосувалася проведення
акредитаційного процесу та відкритої зустрічі з експертною групою.

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

ОП Біологія та уся необхідна інформація, яка стосується даної ОП розташована на веб-сайті НЦЦ у розділі «Блоки
освітніх програм – 091 Біологія» (https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/biology/osvitnia-prohrama.html).
ННЦ не пізніше ніж за місяць до затвердження ОП оприлюднює на своєму офіційному сайті відповідний проєкт
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/Edit/2022_OP_Biologiya_OR
_Bakalavr_proekt_compressed.pdf) з метою отримання зауважень та пропозицій зі сторони стейкхолдерів. У розділі
«Моніторинг освітньої діяльності за ОП» (https://cutt.ly/hU7ahpd) можна ознайомитися із проєктом освітньої
програми та пройти онлайн-анкетування (https://forms.gle/gWj2g1WbtRHDGvLe9). Також пропозиції чи зауваження
щодо ОП можна висловити за допомогою офіційного звернення від здобувачів чи інших зацікавлених осіб, що було
підтверджено на онлайн-бесіді із гарантом.

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

ННЦ «Інститут біології та медицини» своєчасно оприлюднює на своїй офіційній веб-сторінці достовірну та точну
інформацію щодо ОП Біологія включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти. Дана ОП (2022р.)
розміщена на веб-сайті НЦЦ у розділі «Освітні програми» та «Описи освітніх програм» (https://cutt.ly/JCAXnEG).
Також на сайті розміщені ОП 2021 та 2020рр.
(https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/edition/2021_OP_Biologiya_
OR_Bakalavr_new_compressed.pdf,
https://biomed.knu.ua/images/stories/Napryamy_pidgotovky/Biologiya/Opis_napryamku/OP_biology_denna_2020.pdf).
Перелік освітніх компонентів за ОП розміщені на сайті НЦЦ у розділі «Біологія ОК (денна ф.н.)»
(https://cutt.ly/UU7aC7U) та «Біологія ОК (заочна ф.н.)» (https://cutt.ly/fU7aMaY). Також перелік навчально-
методичної літератури, зокрема рекомендації для самостійної роботи, викладені на сторінках кафедр
(https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry.html,
https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-microbiology-and-immunology/biblioteka.html,
https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-cytology/library-cytology.html).

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Відмічено бажання університету до прозорості та відкритості. Університет має достатню нормативно-правову базу,
котра захищає права та обов’язки кожного учасника навчального процесу. На веб-сайті ЗВО та веб-сторінці ННЦ
«Інститут біології та медицини» де реалізується ОП Біологія, оприлюднена вся необхідна інформація, що стосується
впровадження та реалізації ОП.

Сторінка 24



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

Експертна група рекомендує розглянути можливість для зручності та більшої наочності процесу оновлення ОП
розміщувати таблицю пропозицій на сайті ЗВО після закінчення громадського обговорення.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

В цілому підкритерії 9.1, 9.2 та 9.3 Критерію 9 відповідають вимогам, що стало вирішальним при оцінюванні.
Прозорість та публічність діяльності Університету віддзеркалена на його веб-сайті, де розміщені всі нормативно-
правові документи, щодо діяльності ЗВО та впровадження освітнього процесу. З метою покращення та
вдосконалення реалізації ОП ЕГ рекомендує на сайті Університету висвітлювати результати громадського
обговорення ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси A

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

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

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Онищук Ірина Петрівна

Члени експертної групи

Вакерич Михайло Михайлович

Сопушинська Тетяна Миколаївна
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