
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова

Освітня програма 5909 Екологія та охорона навколишнього середовища

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

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 Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 5909

Назва ОП Екологія та охорона навколишнього середовища

Галузь знань 10 Природничі науки

Cпеціальність 101 Екологія

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 Скуйбіда Олена Леонідівна, Соколова Валерія Ігорівна, Іванців Василь
Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.03.2021 р. – 06.03.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/7a2/%D0%97%D0%B2%D1%96%D
1%82%20%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%8
6%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%
20101%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%
D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2
%D1%80.pdf

Програма візиту експертної групи http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/afb/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D
0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B7%
D0%B8%D1%82%D1%83%20%D0%95%D0%93%20(%D0%9E%D0%9F%20
%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F).p
df

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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» у НУК імені адмірала Макарова акредитується
повторно. Матеріали самоаналізу є коректними та підтвердились в ході акредитаційної експертизи. ОП є
актуальною, враховує галузевий та регіональний контексти. Цілі освітньої програми узгоджуються із стратегією та
місією ЗВО. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності. Програмні результати навчання та результати
навчання, визначені ЗВО, враховують потреби ринку праці. Дисципліни гуманітарного спрямування включені до
обов'язкових освітніх компонент. Студенти мають можливість отримати практичну підготовку на базі провідних
підприємств, установ та організацій Миколаївського регіону, а також при філіалі факультету екологічної та
техногенної безпеки НУК при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради та при філіалі кафедри екології та
природоохоронних технологій при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації.
Навчання та викладання на ОП здійснюється на основі принципів студентоцентрованості та академічної свободи.
Забезпечення академічної доброчесності є складовою внутрішньої системи забезпечення якості НУК. ЗВО сприяє
професійному зростанню академічного персоналу. Матеріально-технічні ресурси, задіяні до реалізації ОП, є однією
з умов її конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці. Створені відповідні умови для студентів з
особливими освітніми потребами. Створені відмінні умови для дозвілля, спорту та підтримання здорового способу
життя, реалізації творчого потенціалу та здібностей, оздоровлення студентів та активного студентського життя.
Сформована система управління якістю освіти та освітньої діяльності пройшла сертифікацію згідно вимог ISO та
ДСТУ. Постійно відбувається робота з удосконалення ОП. За ОП виявлені певні слабкі сторони та недоліки, які не є
системними або критичними, і суттєво не впливають на зміст ОП. Виявлені при попередній акредитації основні
недоліки були виправлені, а більша частина рекомендацій імплементована. ЗВО, в цілому, здатний забезпечити
сталість у реалізації ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОП має чіткі цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО, розроблена з урахуванням регіональної потреби
Миколаївської області в фахівцях-екологах. ЗВО залучає НПП, здобувачів освіти та роботодавців до розробки,
перегляду та оновлення ОП. Обсяг та зміст ОП відповідають вимогам Стандарту вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія». Обов’язкові освітні компоненти за змістом мають
безпосередній зв’язок зі спеціальністю та дозволяють досягти заявлені програмні результати навчання. ЗВО
співпрацює з провідними компаніями регіону, комунальними підприємствами, місцевими органами влади,
об’єктами природно-заповідного фонду, забезпечуючи проведення занять та практик на їх базі. Правила прийому на
ОП є загальнодоступними, чіткими та зрозумілими. Навчання, викладання, здійснення контрольних заходів та
оцінювання здійснюється на основі принципів академічної свободи, студентоцентрованості, урахування
індивідуальних освітніх потреб. Поєднання навчання і досліджень відбувається із залученням на добровільній
основі студентів до виконання наукових проектів, написання наукових статей, участі в олімпіадах, наукових
конференціях та конкурсах. НПП мають відповідну кваліфікацію та забезпечують фахове викладання. В ЗВО
функціонує система матеріального та морального заохочення НПП за викладацьку майстерність, наукові
дослідження, навчально-методичну роботу. В ЗВО діє комплексна політика щодо популяризації та забезпечення
академічної доброчесності, передбачена відповідальність за прояви академічної недоброчесності. Як інструмент
протидії плагіату використовується програмне забезпечення Unicheck. Матеріально-технічне забезпечення ОП є
зразковим. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП, та
надає широкі можливості задовольнити їхні потреби та інтереси. Підтримка здобувачів у освітніх, соціальних та
консультативних питаннях повністю відповідає критеріям акредитації. Здійснюється юридична, психологічна,
медична та соціальна (в т.ч оздоровлення) підтримка здобувачів вищої освіти і НПП. Передбачені достатньо широкі
можливості для реалізації творчого потенціалу здобувачів освіти. Наявна практика збирання, аналізу та врахування
інформації щодо кар’єрного шляху випускників ОП. В університеті існує чіткий розподіл обов’язків та повноважень
щодо якості освіти, сформована система управління якістю освіти та освітньої діяльності, яка пройшла сертифікацію
згідно вимог ISO та ДСТУ. До процесів забезпечення якості та моніторингу стану системи якості освіти залучені
здобувачі вищої освіти. Здійснюється анкетування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів щодо якості освіти за ОП
та якості освітньої діяльності університету; ЗВО оперативно реагує на отримані відгуки, зауваження та пропозиції.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Досвід аналогічних освітніх програм врахований недостатньо. Рекомендуємо збільшити обсяг пошуку інформації за
ОП іноземних ЗВО та ЗВО України. Вибіркові ОК скомпоновані за блоками навчальних дисциплін. Рекомендуємо в
майбутньому розглянути можливість зміни існуючої моделі вибору дисциплін. Можливості академічної мобільності
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за ОП серед учасників освітнього процесу реалізовані не повністю. Рекомендуємо учасникам освітнього процесу
приймати, окрім очної, дистанційну участь в конференціях, програмах підвищення кваліфікації, стажуваннях,
використовувати можливості участі в онлайн-семінарах (вебінарах) та інших формах спілкування з закордонними
науковцями та практиками. Урегулювання конфлікту інтересів при проведенні контрольних заходів та оцінюванні
студентів в нормативних документах ЗВО чітко не визначено. Рекомендуємо доповнити нормативну базу ЗВО
детальною інформацією щодо механізму та порядку урегулювання конфлікту інтересів під час контролю та
оцінювання. Інформація на офіційному сайті НУК з певних питань оприлюднена недостатньо своєчасно та повно.
Рекомендуємо оновлювати розклад іспитів кожного семестру, оприлюднювати розклад занять та графік проведення
підсумкової атестації. Рекомендуємо звернути увагу на рейтинг НПП як ефективний інструмент моніторингу не
лише найвищих показників навчальної, методичної, наукової, організаційної, міжнародної та інших видів
діяльності академічного персоналу, але і низької активності кожного конкретного викладача за визначеними
показниками. Зауваження та рекомендації попередньої акредитації були враховані не в повному обсязі.
Здійснюється анкетування стейкхолдерів щодо окремих показників забезпечення якості ОП та освітньої діяльності
ЗВО. Рекомендуємо створити на сайті університету вкладку (форму), де стейкхолдери зможуть вносити пропозиції та
залишати відгук відносно аспектів, які цікавлять саме їх.

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.

Метою освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» (далі ОП) є підготовка
кваліфікованих фахівців в галузі екології, здатних до практичної діяльності, моніторингу та оцінки стану довкілля,
оцінки ступеня екологічної небезпеки об’єктів виробничого призначення, оцінки ефективності очисних споруд та
систем, забезпечення екологічної безпеки та сталого розвитку територій. Цілями ОП є формування у здобувачів
вищої освіти поєднання знань, умінь та навичок, необхідного для застосування у професійній діяльності у сфері
екології, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування через теоретичне та
практичне навчання. Цілі ОП сформульовані чітко та повною мірою відповідають місії, стратегічним напрямам і
головним задачам діяльності Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі НУК),
що визначені в документах «Цілі в сфері якості НУК», «Політика в галузі якості НУК», «Місія НУК», викладених на
сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/7f1/%D0%A6%D0%86%D0%BB%D1%96.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf). Під час зустрічі ЕГ
з адміністрацією ректор НУК Трушляков Є.І. зазначив, що елементи екологічно орієнтованої освіти почали
зароджуватися в університеті в 70-х рр.. минулого століття як складова технічних спеціальностей. Підготовка
фахівців за спеціальністю 101 «Екологія» почалась в 1993 р.. В Статуті НУК (затверджений наказом МОНУ від
10.02.2017 р. №206), зокрема частині «Концепція освітньої діяльності» (http://www.nuos.edu.ua/university/statute/2-
kontseptsiya-osvitnoyi-diyalnosti/2-kontseptsiya-osvitnoyi-diyalnosti.php) вказано, що концепція освітньої діяльності
ЗВО базується, серед іншого, на формуванні особистості шляхом екологічного виховання. За словами керівництва
(зустріч ЕГ з адміністрацією) до засад провадження діяльності ЗВО відносяться забезпечення сталого розвитку та
екологічної безпеки. Під час інтерв’ю було вказано, що ЗВО задіяний в місцевих екологоорієнтованих програмах;
планується залучення до них здобувачів освіти за ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища». За
інформацією проректора Слободяна С.О. в університеті в майбутньому планується посилення впровадження
інформаційно-комунікативних та цифрових технологій, які, відповідаючі вимогам Індустрії 4.0, повинні враховувати
питання збереження навколишнього середовища. Фокус ОП зроблено на регіональному контексті та вирішенні
екологічних проблем морегосподарького комплексу, рекреаційних зон, промислових підприємств, енергетичних та
транспортних об’єктів Півдня України. Унікальність ОП посилюється наявними в НУК науковими школами,
можливістю проведення досліджень на базі Науково-дослідного інституту проблем екології і енергозбереження, а
також здійснення практичної підготовки на об’єктах природно-заповідного фонду.

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

Відповідно до Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (введено в дію наказом
ректора №44 від 04 березня 2020 р.) (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?
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ELEMENT_ID=2043) до складу робочої групи входять представники роботодавців та здобувачі вищої освіти. Також,
під час інтерв’ю студенти зазначили, що позиція здобувачів вищої освіти враховується як на підставі формальних
процедур (анкетування щодо ОП в цілому та окремих ОК, участь у роботі Вченої ради та інших органів), так і на
підставі неформальних процедур – обговорення з викладачами відповідних дисциплін та куратором. Здійснюється
анкетування здобувачів освіти щодо ОП в цілому, а також окремих ОК. Здійснювалось опитування роботодавців
щодо змісту ОП; представники ринку праці мали можливість ознайомитись з проектом ОП та внести свої пропозиції
і рекомендації. Так, на зустрічі з ЕГ, представники роботодавців (зокрема, ТОВ «Миколаївський глиноземний
завод», ТОВ «Миколаївсільпроект», НПП «Білобережжя Святослава») вказали, що була врахована їх пропозиція
щодо збільшення обсягів практичної підготовки. Згідно з вимогами організацій, які займаються розробкою
дозвільної документації в сфері охорони навколишнього середовища (на прикладі ТОВ «Ліміт Плюс») при навчанні
студентів використовуються спеціалізовані програми з екології. Представник Державної екологічної інспекції та
інші роботодавці підтвердили участь в обговоренні пропозицій щодо ОП на засіданнях кафедри (очно, на платформі
Zoom). Обговорення проекту ОП здійснювалось за участі НПП закладу освіти, а також фахівців-екологів з інших
ЗВО (НУ «Львівська політехніка», Одеський державний екологічний університет), які вносили пропозиції щодо
методів навчання, компетентностей та програмних результатів навчання, надавали відгук на ОП. Також відгуки на
ОП надали заст. начальника Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації та
заступник міського голови (наведені у додатках).

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.

Миколаївська область індустріальний регіон, що потребує кваліфікованих фахівців-екологів, здатних орієнтуватися
в основних технологіях техногенної безпеки, захисту навколишнього середовища та методах захисту людини. З
метою врахування потреб підприємств морської інфраструктури передбачено вивчення ОК: Охорона морського
середовища, Міжнародні морські конвенції, Енциклопедія суднової енергетики , Енциклопедія суднобудування.
Виробництво електричної енергії в області здійснюється атомною електростанцією, гідроелектростанціями,
сонячними електростанціями тощо. Тому включена до програми компетентність щодо знання та розуміння
основних напрямів екологізації паливно-енергетичного комплексу України та впровадження нетрадиційних джерел
енергії та ПРН щодо вміння приймати організаційні, нормативно-правові, природоохоронні й інші рішення, які
забезпечують еколого-безпечне функціонування об’єктів енергетичного комплексу України розглядаються як такі,
що враховують галузевий та регіональний контекст. Об’єктами природно-заповідного фонду є ПЗ «Єланецький
степ», НПП «Бузький Гард», НПП «Білобережжя Святослава», РЛП «Кінбурнська коса», РЛП «Тилігульський»,
РЛП «Приінгульський» та інші. У зв’язку з чітко вираженим регіональним контекстом ОП до переліку
компетентностей було внесено компетентність, яка стосується здатності оцінювати потенціал водних, земельних,
природно-заповідних та рекреаційних ресурсів Південного регіону України. Здобувачі мають можливість вивчати
ОК: Рекреаційні ресурси Південного регіону України, Курортологія, Заповідна справа. ТОВ Представники
Миколаївського глиноземного заводу, як з найбільшого в Європі підприємства кольорової металургії приймають
участь в формуванні змісту ОП, її цілей та ПРН, водночас є роботодавцями для випускників НУК. Передбачено
набуття здатності до оцінки зв’язків між абіотичними та біотичними процесами, також уміння оцінювати стан
ґрунтового покриву; розробляти заходи щодо боротьби з деградацією ґрунтів та їх збереженням (ОК Агроекологія
Півдня України). Наукова діяльність НПП, участь у конференціях, програмах підвищення кваліфікації сприяють
обізнаності з тенденціями розвитку галузі. У відомостях СО вказано, що при визначенні цілей ОП та ПРН враховано
досвід українських ЗВО: проаналізовані ОП з спеціальності «Екологія» (НУ «Львівська політехніка», Сумський
державний університет, Одеський державний екологічний університет). Проф. Мальованим М.С. запропоновано
збільшити кількість кредитів на загальноекологічну практику та викладати основні положення ОК Нормування
антропогенного навантаження на навколишнє середовище в курсі Джерела забруднення навколишнього
середовища; пропозиції були прийняті. У відомостях СО відсутня інформація щодо врахування досвіду аналогічних
іноземних ОП; вважаємо, що хоча програма і має регіональний контекст, при формулюванні цілей та результатів
навчання важливо ознайомлюватись з іноземним досвідом навчання та викладання на подібних 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.

Стандарт вищої освіти за спеціальностю 101 «Екологія» було затверджено Наказом Міністерства освіти і науки
України від 04.10.2018 р., № 1076 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/101-ekologiya-bakalavr.pdf). Освітня програма, у редакції 2019 р. частково
приведена у відповідність до вимог СВО, що було зазначено у звіті ЕГ, яка здійснювала акредитаційну експертизу у
2020 р.. Аналіз ОП редакції 2020 р. (затвердженої рішенням Вченої Ради НУК Протокол № 8 від 30.10.2020)
відображає цілі, загальні та фахові компетенції, програмні результати навчання, форми атестації здобувачів
відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 «Екологія». Окрім
визначених Стандартом ПРН до ОП додатково внесені фахові компетентності К27-К31 та результати навчання ПР26-
ПР30, які раїни та Миколаївського регіону, а також корелюють з місією та стратегією ЗВО. Унікальність освітньої
програми посилена вивченням дисциплін «Біофізика моря», «Курортологія», «Агроекологія Півдня України»,
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«Альтернативна енергетика в міській інфраструктурі». Відповідно до рекомендацій акредитаційної експертизи
2020р. інформація щодо придатності випускників до працевлаштування (п.4 ОП) приведено у відповідність з
Класифікатором професій ДК 003:2010; переглянуто змістову наповнюваність, зокрема ОК14, ОК15, ОК16, ОК17, ОК
1 8 у редакції ОП 2020 р. були переведені із вибіркової компоненти редакції ОП 2019 р., у обов’язкову циклу
загальної підготовки, що дозволяє сформувати ПР16, ПР24 та ПР25 (про що було зауважено під час акредитації 2020
р.); збільшено кількість кредитів для практичної підготовки здобувачів (у ОП 2019 рр. - 6 кредитів, у ОП 2020 р. - 10
кредитів). Аналіз приведення процедури затвердження навчальних планів та освітніх програм у відповідність до
чинного законодавства (згідно рекомендації акредитаційної експертизи 2020 р.) був дещо ускладнений тим, що на
титульній сторінці ОП вказаний номер та дата наказу про введення в дію ОП (наказ №315 від 10.12.2020 р.), проте
інформація, з якої дати вводиться в дію дана ОП, не наведена. Дати розглядання проєкту ОП на засіданні кафедри
екології та природоохоронних технологій, Методичною комісією факультету екологічної та техногенної безпеки,
погодження з навчальним відділом, розглядання Навчально-методичної радою; дати затвердження ОП Вченою
радою; дати затвердження навчальних планів Вченою радою НУК не є суперечливими.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Цілі ОП узгоджуються з місією, стратегією та політикою НУК. Цілі та результати навчання сформульовано чітко,
відповідно до галузевого контексту, тенденцій розвитку спеціальності і потреб ринку праці, а також позиції
державних органів та органів місцевої влади. Унікальність ОП виражена через врахування регіональних
особливостей та потреб. ОП сформовано із залученням представників роботодавців, здобувачів освіти,
представників НПП, державних та приватних установ в галузі екології. ОП дозволяє досягти результатів навчання,
визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.

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

Досвід вітчизняних освітніх програм врахований недостатньо. Рекомендуємо збільшити обсяг пошуку інформації за
аналогічними ОП в ЗВО України, не обмежуючись трьома університетами, на які йде посилання в відомостях про
СО. У відомостях про СО відсутня інформація щодо того, яким чином досвід іноземних освітніх програм був
врахований при формулюванні цілей ОП та програмних результатів навчання. Рекомендуємо звернути увагу на
досвід аналогічних іноземних програм, окрема стосовно дисциплін циклу загальної підготовки, а також
впровадження новітніх технологій та наукових досягнень на світовому рівні. На титульній сторінці ОПП «Екологія
та охорона навколишнього середовища» відсутня інформація стосовно дати введення в дію.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП є достатньо унікальною з фокусом на регіональні особливості Півдня України. Цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО. Стейкхолдери були залучені до формулювання цілей та програмних результатів навчання.
Здійснюється опитування здобувачів освіти стосовно ОП та її окремих компонент; студенти беруть участь в роботі
органів управління ЗВО. ОП є затребуваною на ринку праці; пропозиції роботодавців були враховані у змісті ОП.
ОП підтримується регіональними стейкхолдерами – представниками роботодавців, органів місцевої влади та
державного управління. Досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм врахований не в повній мірі. При
розробці документації допущена технічна помилка (пропущена дата введення в дію ОП). Зважаючи на сильні та
слабкі сторони, активну підтримку ОП стейкхолдерами, ЕГ дійшла висновку, що ОП «Екологія та охорона
навколишнього середовища» відповідає рівню В за Критерієм 1.

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).
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Обсяг освітньої програми редакції 2017, 2019 року та освітньої програми редакції 2020 року складають по 240
кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» та Стандарту вищої освіти для
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія»
(наказ МОН України №1076 від 04.10.2018 р.). Обсяг кредитів ЄКТС у навчальних планах ОП 2017 р., ОП 2019 р. та
2020 року складає по 240 кредитів, що відповідає навчальному навантаженню для відповідного рівня вищої освіти.
В ОП редакції 2020 року визначено перелік обов’язкових освітніх компонент у кількості 172 кредитів ЄКТС (71,7%)
та вибіркових - 68 кредитів ЄКТС (28,3%). Розподіл обов’язкових та вибіркових компонент відповідає вимогам
Закону України «Про вищу освіту» (пункту 15 частини першої статті 62), де встановлено обсяг вибіркових дисциплін
не менше 25% кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. ОП редакції 2020 р. відповідає вимогам Стандарту вищої
освіти для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» в
частині забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. Так, згідно з
зазначеним вище Стандартом мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю (в ОП редакції 2020 року – 53,75 %).

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.

Аналіз ОП та навчального плану дозволив ЕГ впевнитись, що зміст освітньої програми має чітку структуру в
контексті загального часу навчання (за семестрами/роками), поділену на змістовні блоки циклів загальної та
професійної підготовки. Освітні компоненти (далі ОК) поділено на обов'язкові та вибіркові. Обов'язкові ОК (172
кредити) включають загальноекологічну (3 кредити ECTS), виробничу (3 кредити ECTS) і переддипломну (4
кредити ECTS) практику, виконання і захист кваліфікаційної роботи (5 кредитів ECTS). На вибіркові компоненти
ОП припадає 68 кредитів ECTS. В ОП включені визначені ЗВО фахові компетентності К27-К31, які відповідають
потребам стейкхолдерів. В ОП сформульовані визначені ЗВО результати навчання (ПР26-ПР30), що корелюють з
регіональним фокусом ОП. Аналіз структурно-логічної схеми ОП дозволяє дійти висновку щодо взаємопов'язаності
більшості освітніх компонент, врахування принципу послідовності та логічності. Кожен програмний результат
навчання охоплений змістом програми. Програмні результати навчання забезпечуються вивченням обов'язкових
ОК. Обов'язковими компонентами ОП є дисципілни гуманітарного спрямування: “Історія України”, “Українська
мова”, “Іноземна мова”, “Філософія”, “Основи психології”; вони забезпечують досягнення ПРН, які корелюють із
загальними компетентностями (здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність спілкуватися
іноземною мовою, здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово). Вибіркові компоненти ОП
(всього 17 вибіркових компонент) скомпоновані за 13 блоками, по 3 або 4 дисципліни в кожному; також передбачена
можливість обрати курси з 4 дисциплін з Каталогу вибіркових курсів, що складається щорічно кожним факультетом
окремо. ОП містить вибіркові компоненти гуманітарного блоку - ВК4, ВК5, ВК6, ВК9. Факт наявності освітніх
компонент у індивідуальних планах студентів підтверджується наданими ЗВО індивідуальними планами здобувачів
освіти; записи щодо результатів контролю якості знань під час дистанційного навчання в умовах карантину в
індивідуальних навчальних планах відсутні. ЕГ переконалась, що робочі програми навчальних дисциплін розміщені
на сайті університету та на дистанційних платформах Google Classroom та Moodle. Здобувачі, випускники та
роботодавці під час інтерв’ювання надали позитивні відповіді щодо відповідності ОК сучасним потребам, логічності
їх викладання, задоволеності контентом ОП тощо. Освітні компоненти дозволяють досягти цілей ОП, програмних
результатів навчання, визначених Стандартом (ПРН), та результатів навчання, визначених ЗВО (РН), сформувати
загальні та фахові компетентності здобувачів освіти.

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

За результатами аналізу ОП та робочих програм навчальних дисциплін, в тому числі визначених компетентностей,
ПРН та результатів навчання, визначених ЗВО, а також за результатами інтерв’ювання здобувачів та роботодавців,
ЕГ встановила, що зміст ОП у повній мірі відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 101
«Екологія» та дозволяє здобувачам вищої освіти набути компетентності та досягти результатів навчання у
відповідності зі Стандартом. Теоретичний зміст ОП спрямовано на опанування концепцій та принципів
природничих наук, сучасної екології та стратегії сталого розвитку природи і суспільства для формування
відповідних навичок з використання у професійній діяльності відповідних природоохоронних заходів та технологій.
Вивчення дисциплін ОК25 «Моделювання та прогнозування стану довкілля» та ОК8 «Загальна екологія», ОК30
«Джерела забруднення навколишнього середовища» забезпечує здатність осіб, які здобули ступінь бакалавра за ОП
«Екологіята охорона навколишнього середовища», розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні професійної діяльності, що характеризуються
комплексністю вирішення сучасних екологічних проблем. Освітні компоненти ОК17 «Філософія», ОК 18«Основи
психології», ОК16 «Іноземна мова» спрямовані на набуття загальних компетентностей та трансверсальних навичок.
Вивчення дисциплін ОК33 «Методи захисту навколишнього середовища», ОК31 «Агроекологія Півдня України»,
ОК26 «Техноекологія», ОК23 «Урбоекологія» забезпечують формування методологічних основ, методів, методик,
підходів та інструментальних засобів вирішення сучасних задач екології, охорони довкілля та екологічної безпеки як
на локальному, так і галузевому рівнях. Вивчення дисципліни «Екологічна безпека» направлене на набуття уміння
проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення
скоординованих дій щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на об'єктах господарювання, а також
усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов'язковим дотриманням усіх вимог безпеки

Сторінка 7



праці для еколога. Аналіз ОК, компетентностей та ПРН показав, що всі нормативні ОК відповідають спеціальності
101 «Екологія». Під час інтерв’ювання роботодавців ЕГ отримала позитивні відгуки щодо змісту ОП.

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

В НУК умови формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюють наступні документи: Положенням про
організацію освітнього процесу (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420) та
Положенням про вибіркові дисципліни у НУК (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1388), що розташовані на сайті ЗВО у вільному доступі. Відповідно до п. 15 частини першої, статті 62
Закону України «Про вищу освіту» індивідуальна освітня компонента має складати не менше ніж 25 % загального
обсягу освітньої програми, вибір навчальних дисциплін у межах ОП«Екологія та охорона навколишнього
середовища» становить 68 кредитів ЄКТС (28,3% від загальної кількості кредитів за ОП), що відповідає
нормативному. Відповідно до ОП дисципліни ВК13-ВК16 обираються відповідно до переліку вибіркових курсів, який
розробляється кожним деканатом окремо. Здобувачі певного рівня освіти мають право вибрати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти. В ОП редакції 2020 р. зазначено вибіркові
компоненти: 11 блоків по 3 дисципліни; 2 блоки по 4 дисципліни та 4 дисципліни із переліку. Посилання на перелік
вибіркових дисциплін розміщено на головній сторінці сайту ЗВО у Положенні про вибіркові дисципліни, Додаток 8
– «Каталог вибіркових курсів першого рівня вищої освіти» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1388&sphrase_id=39964 ). При цьому, обирається одна дисципліна з блоку. Деканат щорічно
протягом перших двох тижнів навчального року забезпечує ознайомлення здобувачів освіти з інформацією щодо
дисциплін; студенти першого року навчання реєструються на вибіркові дисципліни на окремому листі реєстрації.
Студенти інших курсів реєструються на наступний навчальний рік до 15 лютого поточного навчального року. Під час
зустрічі зі здобувачами з’ясовано, що вони ознайомлені із процедурою вибору дисциплін, вона є достатньо
зрозумілою для них.

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

ОП та навчальним планом передбачено практичну підготовку, що є невід’ємною та обов’язковою складовою
підготовки здобувачів вищої освіти. Проведення практичної підготовки здобувачів освіти регламентує Положення
про організацію освітнього процесу у НУК (затверджене Вченою радою 25.06.2020 р., протокол №5)
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1420) та Положення про організацію та
проведення практики студентів у НУК (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1592). Відділ методичного забезпечення та моніторингу якості освіти укладає договори на
проведення практики. ОП та навчальний план передбачає проходження загальноекологічної та виробничої
практики загальним обсягом по 3 кредити ЄКТС та тривалістю по 2 тижні кожна, а також переддипломної практики
загальним обсягом 4 кредити ЄКТС та тривалістю 4 тижні. Зміст практики формується в результаті співпраці з
роботодавцями. Цілі і завдання практичної підготовки формуються виходячи з вимог Стандарту та потреб
стейкхолдерів. Після закінчення практики від організацій та установ надходять відгуки та характеристики, в яких
оцінюють роботу студентів. В результаті проведених зустрічей встановлено, що процедура проходження практики
забезпечена методичними рекомендаціями і в цілому є зрозумілою для здобувачів освіти та роботодавців. Студенти
мають можливість проходити практику як на промислових підприємствах так і в природоохоронних установах, а
саме: Управління екології та природних ресурсів Миколаївської області, ТОВ «Ліміт Плюс», ТОВ «Екологічна
лабораторія», ТОВ «Миколаївсільпроект», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», НПП «Білобережжя
Святослава», НПП «Бузький Гард» та інших закладах області згідно з укладеними договорами. Узагальнені під час
проходження практик матеріали та здобуті професійні навички дають можливість оволодіння компетентностями,
потрібними для висвітлення у кваліфікаційній роботі та подальшій професійній діяльності за фахом.

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

Згідно з інформацією, поданою у відомостях про СО, соціальні навички (soft skills) за ОП формуються в результаті
вивчення дисциплін “Історія України”, “Філософія”, “Українська мова”, “Основи психології”, “Іноземна мова за
фаховим спрямуванням”, “Політологія” / “Основи демократії” / “Ораторське мистецтво і спічрайтинг” / “Основи
медіаграмотності”, “Права людини та їх захист в сучасних реаліях” / “Сімейне право” / “Екологічне право” /
“Адміністративна відповідальність”, “Соціологія” / “Соціологія сім’ї та молоді” / “Іміджологія та іміджмейтінг”.
Вивчення даних дисциплін дозволяє набути здатність адаптуватися та діяти в новій ситуації, працювати в команді та
налагоджувати міжособистісну взаємодію, спілкуватися державною та іноземною мовами, реалізовувати свої права
та обов'язки, усвідомлювати та примножувати цінності суспільства; у студентів формуються соціальні,
комунікаційні, загальнокультурні, громадянські компетентності, а також розвивається творче і критичне мислення.
При вивченні зазначених ОК здобувачі мають можливість набути соціальні навички за рахунок командної роботи,
виконання робіт проектного типу, підготовки презентацій та повідомлень, наукової роботи, участі в наукових
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конференціях, а також участі в гуртках і громадських заходах. Під час інтерв'ювання здобувачів освіти від студента
четвертого курсу була отримана інформація, що певною перешкодою для участі у міжнародних програмах
академічної мобільності є недостатньо високий рівень знання іноземної мови. В ОП 2020 р. (в порівнянні з ОП 2019
р.) було посилено мовну компетентість і перенесено дисципліну “Іноземна мова” до переліку обов'язкових освітніх
компонент, а також передбачена можливість вивчення ВК “Іноземна мова за професійним спрямуванням”, що є
прикладом позитивних змін. Для покращення мовних компетентностей студентів-іноземців з української мови
(“вирівнювання” рівня мовної підготовки серед студентів групи), на думку ЕГ, варто запровадити компенсаційні
курси. Опитування представників роботодавців дозволило встановити, що в цілому вони задоволені рівнем набутих
соціальних навичок здобувачів освіти та випускників.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти наразі
відсутній.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у НУК, затвердженого наказом ректора НУК від
30.06.2020 р., №156 (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420) та Положення
про організацію самостійної роботи студентів у НУК (затверджене вченою радою 31.01.2020 р., протокол №1)
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1801) навчальний час, відведений для
самостійної роботи студента, регламентується наступним чином: для денної форми навчання 60-65% загального
обсягу навчального часу студента, для вивчення конкретної дисципліни; для заочної форми навчання – 90-92% від
загального обсягу часу. Оцінка результативності самостійної роботи здійснюється проведенням поточного та
підсумкового контролю. В структурі аудиторних годин 45,4% припадає на лекції, а більш ніж половина – на
практичні заняття 51,0% та на лабораторні заняття 3,6 %. Така структура відображає практичне спрямування ОП
відповідно до потреб ринку праці. Під час спілкування ЕГ зі студентами виявлено відсутність скарг на надмірне /
недостатнє аудиторне навантаження та перевантаження / нестачу часу на самостійну роботу. Практики опитування /
фокус-групи / анкетування здобувачів освіти, для співвіднесення фактичного навантаження здобувачів освіти та
обсягу освітньої програми / окремих освітніх компонент не виявлено.

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

Підготовка здобувачів освіти за дуальною формою освіти на ОП не здійснюється. Гарант ОП вказав, що в
майбутньому планується запровадження дуальної форми освіти за даною ОП. В ЗВО розроблено Положення про
порядок організації та проведення дуального навчання (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2052), затверджене Вченою радою від 22.03.2019 р. (протокол №3).

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП та окремих ОК (в кредитах ECTS) відповідає вимогам законодавства та Стандарту вищої освіти для
бакалаврського рівня. Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності. До обов'язкових
освітніх компонент включені дисципліни гуманітарного спрямування. Дисципліни є вибірковими з точки зору
здобувачів освіти. Студенти мають можливість отримати практичну підготовку на базі провідних підприємств,
установ та організацій Миколаївського регіону з перспективами подальшого працевлаштування.

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

Вибіркові ОК переважно скомпоновані за блоками з трьох або чотирьох (ВК 5) навчальних дисциплін, що в певній
мірі обмежує академічну свободу здобувачів освіти. Рекомендуємо розглянути можливість зміни моделі вибору
дисциплін за блоками. В умовах карантинних обмежень не здійснювались записи щодо результатів контролю якості
знань в індивідуальних навчальних планах здобувачів освіти. Рекомендуємо передбачити можливість належного
ведення документації в умовах дистанційного навчання. Для покращення мовної компетентності студентів-
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іноземців для “вирівнювання” рівня володіння української мовою серед здобувачів вищої освіти рекомендуємо ЗВО
звернути увагу на можливість застосування компенсаційних курсів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Аналіз матеріалів СО та інформація отримана під час проведення акредитаційної експертизи свідчить, ОП
відповідає Критерію 2 оцінювання якості освітніх програм з недоліками за підкритеріями 2.2 та 2.4. Також ЕГ
сформульовано рекомендацію щодо подальшого удосконалення за підкритерієм 2.6. Зважаючи на сильні і слабкі
сторони та позитивні практики за ОП, експертна група дійшла висновку, що ОП «Екологія та охорона
навколишнього середовища» відповідає рівню В за Критерієм 2.

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

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

Зарахування на ОП відбувається згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному
університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова у 2021 році
(http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-nuk/). У Правилах прийому чітко
прописані особливості вступу на кожен освітньо-кваліфікаційний рівень; строки прийому заяв та документів,
конкурсного відбору та зарахування на навчання; порядок прийому заяв; конкурсний відбір, його організація та
проведення; рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування; правила проведення додаткового
конкурсного відбору; особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства та забезпечення
відкритості та прозорості при проведенні прийому до НУК. У додатках до Правил прийому є перелік усіх освітніх
ступенів та спеціальностей, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (додаток 1), перелік спеціальностей
яким надається особлива підтримка (додаток 2), перелік спеціальностей для прийому на навчання за скороченим
терміном навчання (додаток 3); перелік конкурсних предметів для вступників для здобуття ступеня бакалавра
(додаток 5). Згідно правил прийому організацію прийому вступників до НУК здійснює Приймальна комісія.
Вступникам, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надаються місця в гуртожитках.Приймальна
комісія ЗВО має власну сторінку на офіційному сайті (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/) де міститься
актуальна інформація для абітурієнтів: Розклад вступних випробувань, Вартість навчання, Програми вступних
випробувань, Обсяги прийому, Результати творчих конкурсів, Рейтингові списки, Накази на зарахування та
оголошення. Аналіз Правил прийому на навчання за ОП показав, що вони є чіткими і зрозумілими,
дискримінаційних положень не виявлено, оприлюднені на офіційному сайті ЗВО.

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

Правила прийому на навчання за ОП враховують особливості підготовки освітньої програми «Екологія та охорона
навколишнього середовища». Абітурієнти, які вступають на денну форму навчання подають сертифікати ЗНО з
української мови (k = 0,3, min 100), біології (k = 0,3, min 100) та на вибір один сертифікат із історії України або
математика або іноземної мови або географії або фізики або хімії (k = 0,3, min 100). При вступі на ОП також
враховується середній бал документа про освіту (k = 0,1). Коефіцієнти компонентів вступного відбору вмотивовані
особливостями ОП. В НУК здійснюється підтримка спеціальності 101 «Екологія», шляхом нарахування додаткових
балів для професійно-орієнтованої молоді, яка пройшла навчання на підготовчому відділені НУК у рік вступу, що
зазначено в звіті самооцінювання та підтверджено у “Правилах прийому до НУК”
(http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pidgotovchi-kursi-v-nuk/). Для вступу на базі ОКР «Молодший
спеціаліст» на ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» необхідно скласти фахове вступне
випробування. Програми вступних випробувань для абітурієнтів на базі ПСЗО
(http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/programi-vstupnikh-viprobuvan/dlya-vstupnikiv-na-bazi-pzso/) та на
базі ОКР «Молодший спеціаліст» (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/programi-vstupnikh-
viprobuvan/dlya-vstupnikiv-na-bazi-diplomu-molodshogo-spetsialista/) є у вільному доступі на офіційному сайті НУК та
щорічно переглядаються. При інтервюванні НПП, проф.Трохименко Г.Г. запевнила, що усі здобувачі, які вступають
на ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» є вмотивованими, здатними до навчання, зацікавленими
в отриманні знань.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Під час онлайн-візиту ЕГ відзначено, що в ЗВО створені умови для академічної мобільності, визначені чіткі та
зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти. Процедура визнання
результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регламентується Положенням Про організацію права на академічну
мобільність (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386) та Положенням Про
порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1387) У розділі XIІ Правил прийому
наведені особливості прийому на навчання до Університету іноземців та осіб без громадянства. Наразі, в
університеті діють 3 міжнародні договори про співпрацю в рамках академічної мобільності: Генеральна угода між
НУК та ZIMC (до 2022 р., Китай), Генеральна угода між НУК та JUST (до 2026 р., Китай), Контракт № 101/18 між
НУК та Батумським навігаційно-навчальним університетом (до 2023 р., Грузія). ЕГ виявлено,що 639 здобувачів
університету приймають участь у академічній мобільності за міжнародними програмами та подвійними дипломами.
При онлайн-зустрічі з ЕГ здобувачі відзначили, що адміністрація університету регулярно ознайомлює здобувачів із
міжнародними програмами. Можливості академічної мобільності на ОП реалізовані в не повній мірі; перешкоди, з
якими стикаються здобувачі освіти щодо участі в програмах академічної мобільності викладені також в рамках
Критеріїв 2 та 6. Для їх усунення ЗВО вживаються відповідні заходи: в ОП 2020 р. включено освітні компоненти
ОК16 та ВК 9, які передбачають вивчення іноземної мови. ЕГ рекомендовано приділити увагу проведенню занять із
студентами ОП в режимі онлайн, можливостям читання лекцій в ЗВО, що є міжнародними партнерами,
академічним персоналом НУК. В НУК визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема
під час академічної мобільності здійснюється на підставі п.3 Положення Про організацію права на академічну
мобільність (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386) та здійснюється на основі
перезарахування відповідних кредитів ЄКТС. В НУК перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін
проводиться на підставі Положення про порядок перезарахування результатів навчання
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417), порівняння навчальних програм
відповідної ОП або спеціальності та Академічної довідки, що надається здобувачем вищої освіти. При
перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна оцінка рівня знань здобувача вищої освіти. При
перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки вносяться: назва дисципліни, загальна кількість годин
та кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування. За матеріалами самооцінювання ЕГ встановлено, що за
останні 2 роки на ОП цим порядком скористалися 4 здобувачі.

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.

Визнання результатів набутих у неформальній освіті чітко регламентується Положенням про порядок
перезарахування результатів навчання(трансфер кредитів) у НУК
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417) та здійснюється за рішенням декана
факультету, який підтвердив інформацію під час зустрічі. Згідно з даним Положенням процедура визнання
передбачає такі обов’язкові етапи: подання заяви, освітньої декларація та інших документів або матеріалів, які
можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію; формування комісії, яка визначає
можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті; проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті. В Положенні прописано, що визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті до початку навчання на певному освітньому рівні не здійснюється. В процесі
інтерв’ювання здобувачів, ЕГ пересвідчилась, що здобувачі проінформовані та володіють інформацією стосовно
визнання результатів набутих у неформальній освіті, але така практика за ОП «Екологія та охорона навколишнього
середовища» на даний момент відсутня.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому до НУК є загальнодоступними (опубліковані на сайті університету), чіткими та зрозумілими, не
містять дискримінаційних положень. Позитивною практикою є щорічний перегляд програм вступних випробувань
для абітурієнтів на базі ПСЗО та ОКР «Молодший спеціаліст» та їх розміщення у вільному доступі на офіційному
сайті НУК. Правила прийому на навчання за ОП враховують її особливості. Розроблено нормативне забезпечення
щодо правил визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, а також отриманих у неформальній освіті.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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Можливості академічної мобільності за ОП серед учасників освітнього процесу реалізовані не повністю.
Рекомендуємо покращити рівень обізнаності НПП щодо конференцій, програм підвищення кваліфікацій, стажувань
в дистанційному режимі. Рекомендуємо звернути увагу на можливість проведення занять іноземними викладачами
зі студентами ОП в режимі онлайн, можливостям онлайн-читання лекцій в ЗВО, що є міжнародними партнерами,
академічним персоналом НУК; посилити участь в дистанційних наукових заходах, дистанціних програмах
підвищення кваліфікації та стажування тощо

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОП відповідає вимогам щодо підкритеріїв 3.1, 3.2. Деякими недоліками в контексті підкритеріїв 3.3 та 3.4 є
недостатня кількість прикладів імплементації визначених нормативної базою ЗВО процедур щодо академічної
мобільності та неформальної освіти. ЕГ вважає, що ці недоліки є незначними та не здійснюють суттєвий вплив на
доступ до ОП та визнання результатів навчання. Використання голістичного підходу з урахуванням сильних сторін
та позитивних практик за даним критерієм, ЕГ дійшла висновку, що за Критерієм 3 ОП «Екологія та охорона
навколишнього середовища» відповідає рівню В.

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 та методи навчання в НУК визначено у ряді документів, представлених на сайті
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php): «Положення про організацію освітнього процесу у НУК
ім. адм. Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?
ELEMENT_ID=1420&sphrase_id=39966), «Положення про організацію самостійної роботи у НУК ім. адм.
Макарова»(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1801&sphrase_id=39967),
«Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК ім. адм. Макарова», «Положення про порядок
навчання студентів за індивідуальним графіком у НУК ім. адм. Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2042), «Положення про організацію
викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у НУК ім. адм. Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2040). Відповідно до наказу МОН
№406 від 16.03.20 р. «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» навчання в
умовах карантину проводилося дистанційно з використанням платформ Moodle, Zoom, а також сучасних засобів
комунікації та соціальних мереж. На офіційній сторінці Університету в рубриці «Новини»
(http://www.nuos.edu.ua/university/news/2074/?sphrase_id=39541) надано інформацію щодо дистанційного
навчання. За результатами внутрішнього моніторингу, який проводив ЗВО, щодо навчання і викладання на ОП
визначено, що серед методів навчання, які найчастіше використовують НПП при викладанні освітніх компонент, є
пояснювально-ілюстративний, проблемний, дослідницький. Навчання на ОП здійснюється на засадах академічної
свободи, можливості вибору індивідуальних траєкторій навчання, тем курсових та випускових робіт, місця
проходження практики, що підтверджено результатами опитування та учасниками зустрічі ЕГ із здобувачами
освіти. На зустрічі з ЕГ викладачі вказали на можливості вільне обрання форм та методів викладання, ініціювання
внесення змін до програми дисципліни, навчального плану та ОП, розробки методичних матеріалів, розвитку
наукової діяльності, можливості проходження стажуванням, підвищення кваліфікації. В результаті вивчення
відомостей про СО та зустрічі з НПП зроблено висновок, що у ЗВО серед студентів та викладачів дотримується
студентоцентрований підхід та принципи академічної свободи, підтримується культура свободи слова, творчості,
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень та використання їх результатів.

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

Результати зустрічей ЕГ із здобувачами, а також моніторинг ЗВО методів навчання і викладання показали, що на
початку вивчення дисципліни студенти отримують чітку інформацію від викладача щодо змісту навчальної
дисципліни, форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Викладачі кафедри
екологiї та природоохронних технологiй активно працюють зі студентами в системі дистанційного навчання Moodle
(ЕГ був наданис гостьовий доступ до цієї інтернет-плаформи). Інформація щодо цілей, змісту та програмних
результатів навчання, контрольних заходів, критеріїв оцінювання результатів навчання розміщена у робочих
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програмах дисциплін. Здобувачі освіти мають можливість скористатися інформацією, розміщеною на сайті
університету у вкладці “Студенту” (http://www.nuos.edu.ua/students/higher-education/), на сторінці факультету
екологічної та технологенної безпеки (http://www.nuos.edu.ua/university/structure/Fakultet-ekologichnoi-ta-
tekhnogennoi-bezpeki/), на сторінці спеціальності “Екологія”(http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/21/41/).
Також студенти отримують консультації викладачів про освітній процес та інформуються щодо освітніх компонент
профільними викладачами в усній формі.

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

Реалізація поєднання навчання і досліджень обґрунтована цілою низкою факторів, зокрема функціонування на базі
кафедри екології та природоохоронних технологій Науково-дослідного інституту «Проблем екології і
енергозбереження» де здобувачі отримують практичні навички під час навчань, а також можуть виконувати
дослідження, необхідні для виконання випускних кваліфікаційних робіт і наукових робіт для участі в конкурсах.
Зокрема на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020 р., робота Іванчатенко А.В. під
керівництвом доцента Маркіна Л. М. отримала Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Екологія», Філімонової А.О. під
керівництвом професор а Трохименко Г. Г. отримала Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Технології захисту
навколишнього середовища», Поліщук К.В. під керівництвом професор а Трохименко Г. Г. отримала Диплом І
ступеня зі спеціальності «Екологічна безпека у суднобудуванні»(наказ МОН від 05.10.2020 № 1220 “Про підсумки
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному
році”). Студентка Мараєва В. посіла 1 місце у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт «Black Sea Science
2020».Також здобувачі беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, зокрема Іванчатенко А.В. посіла ІІ
місце з навчальної дисципліни «Екологія» (наказ МОН від 05.08.2019 р. №1060 «Про підсумки Всеукраїнської
студентської олімпіади 2018/2019 навчального року»). Здобувачі освіти на добровільній основі залучаються до
написання сумісних з НПП статей, участі у конкурсах наукових робіт, олімпіадах та конференціях. На базі кафедри
екології та природоохоронних технологій функціонують студентський науковий гурток «Заповідне Побужжя» та
студентське товариство «Перлина південного степу». В цілому ОП сприяє не лише набуттю теоретичних знань та
практичних навичок і умінь, але й забезпечує можливість реалізації здобувачами власного наукового потенціалу.

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

Документи ЗВО, зокрема Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК ім. адм.
Макарова, (наказ ректора від 04.03.2020 №14) (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2043) регулює порядок та періодичність оновлення ОП. На кафедрі виконуються наукові теми:
«Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища (визначення норм
утворення побутових відходів для м. Миколаєва)» №ДР 0120U100032 (10.2019-09.2020), наук. кер. – доц. Маркіна
Л.М.; «Розробка заходів та технологій захисту довкілля від забруднень» №ДР 0120U100038 (01.01.2020- 31.12.2024),
наук. кер. – проф. Трохименко Г.Г.. Згідно з документом ЗВО «Положення про підвищення кваліфікації та
стажування НПП у НУК ім. адм. Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1444) НПП мають не рідше одного разу на п’ять років підвищувати кваліфікацію. Так, Трохименко
Г.Г. пройшла міжнародне стажування в Польші. Викладачі проходили стажування та підвищення кваліфікації на
базі ЗВО України, компаній, що здійснюють діяльність в сфері екології, Державної екологічної інспекції у
Миколаївській обл., Управління екології та природних ресурсів, що також сприяє розвитку ОП, оновленню змісту
освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у галузі природничих наук.

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

В Університеті функціонує Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва
(http://www.nuos.edu.ua/international-activity/osvita/). ЗВО розроблено ряд документів, що регулюють питання
інтернаціоналізації діяльності закладу: Положення Про навчання студентів та стажування (наукове стажування)
аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном, затверджене рішенням Вченої ради від 25.05.2018 р. (протокол №5)
(https://bitly.su/ABXzdu), Положенням Про організацію права на академічну мобільність у НУК, затверджене
рішенням Вченої ради від 30.08.2019 р. (протокол №8) (https://bitly.su/2HsVz7KR), Положення про організацію
викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у НУК, затвердженим рішенням Вченої ради від 28.02.2020
р. (протокол №2). (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2040). Університетом
підписано угоди про співпрацю з міжнародними партнерами, функціонують програми обміну та стажування,
програми подвійного диплому, зокрема: КНР, JUST Програма: «4+0»; Грузія, Батумський навігаційно-навчальний
університет. В ЗВО створені можливість доступу до міжнародних інформаційних ресурсів (Erasmus+, Scopus, Web of
Science та ін.). На ОП здійснюється підготовка іноземних студентів. Партнерами НУК є Міжнародний морський
коледж Чжецзян (Китай), Інститут Конфуція (Китай), Гданська політехніка (Польша), Клайпедський університет
(Литва),Інтегральний університет (Індія), Технологічний інститут Вусі (Китай), Батумський навчальний університет
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навігації (Грузія), Університет науки та технології Цзянсу (Китай), Чжецзянський океанічний університет (Китай),
Харбінський інженерний університет (Китай), група суднобудівних компаній Damen Shipyards Group, компанія
Компанія LTH-Baas та інші. Недоліком є те, що учасники освітнього процесу за ОП практично не користуються
інтернаціональними можливостями ЗВО. Керівництво навчально-наукового центру міжнародного співробітництва
та кафедри під час зустрічі з ЕГ запевнило, що участь в програмах обміну та стажування буде активізовано після
завершення карантину.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильними сторонами ОП у контексті Критерію 4 є наступне: форми та методи навчання і викладання переважно
сприяють досягненню заявлених у програмах навчальних дисциплін та освітній програмі результатів навчання та
відповідають студентоцентрованому підходу, принципам академічної свободи; поєднання навчання і досліджень
здійснюється із залученням на добровільній основі студентів до виконання наукових проектів, написання сумісних
статей, участі в олімпіадах та творчих конкурсах; НПП мають відповідну кваліфікацію та здійснюють необхідну для
ефективного функціонування ОП методичну і наукову роботу.

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

Слабкою стороною ОП у контексті Критерію 4 є недостатня активність здобувачів вищої освіти та НПП з питань
міжнародної співпраці, стажування, участі в програмах міжнародної академічної мобільності, міжнародних
наукових проєктах. Рекомендуємо продовжити практику участі в міжнародних дистанційних конференціях,
дистанційних програмах стажування та підвищення кваліфікації, використовувати можливості участі в онлайн-
семінарах (вебінарах) та інших формах спілкування з закордонними науковцями та практиками.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Методи та форми навчання і викладання загалом сприяють досягненню цілей ОП та програмних результатів
навчання. Учасникам освітнього процесу в доступній формі надається інформація щодо цілей, змісту та програмний
результатів навчання і результатів навчання, визначених ЗВО. ЕГ рекомендує учасникам освітнього процесу
активно приймати участь у грантових міжнародних проєктах. Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а
також наведені рекомендації, експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає рівню В за Критерієм 4.

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

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

Розгляд програм освітніх компонент, нормативної бази ЗВО та інтерв’ювання стейкхолдерів засвідчили, що
контрольні заходи, їх зміст і критерії оцінювання здобувачів освіти є чіткими, повними та валідними. В програмах
навчальних дисциплін вказані критерії оцінювання, розподіл балів за видами робіт та методи оцінювання. Система
оцінювання навчальних досягнень проводиться з урахуванням особливостей Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (ЄКТС). Згідно проведеного ЕГ аналізу, зміст контрольних заходів в достатньо повній мірі
дозволяє перевірити досягнення програмних результатів навчання, а розподіл оцінок, які отримують здобувачі
освіти, є збалансованим. Методика і організація оцінювання дозволяють студентам виконувати контрольні заходи
самостійно і вчасно. Використовуються різнорівневі види завдань, які враховують особливі освітні потреби та
індивідуальні освітні траєкторії здобувачів. Згідно з принципом студентоцентрованості передбачена можливість
самоконтролю отриманих знань. Здійснюються індивідуальна, фронтальна та групова перевірки. На сайті НУК
передбачена можливість інформування здобувачів освіти щодо контрольних заходів: функціонують вкладки
“Розклад іспитів” (http://www.nuos.edu.ua/students/rozklad-ispytiv/), “Графік навчального процесу”
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/grafik-navchalnogo-protsesu/), “Розклад занять”
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/rozklad-zanyat.php), “Підсумкова атестація”
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(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/pidsumkova-atestatsiya.php); частина інформації оновлювалась в останнє
влітку 2020 р., а також є незаповнені вкладки. Студенти під час зустрічі вказали, що на початку та впродовж
вивчення дисципліни викладачами в доступній та зрозумілій формі надається інформація про контрольні заходи. В
ЗВО проводиться моніторинг щодо прозорості та ефективності методів і критеріїв оцінювання знань; існує система
зворотного зв’язку зі студентами.

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

Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 101 «Екологія» першого (бакалаврського) ступеня передбачає
атестацію здобувачів у форму кваліфікаційної роботи. Аналіз ОП «Екологія та охорона навколишнього
середовища», а також навчальних планів для денної та заочної форм навчання показав повну відповідність форми
атестації здобувачів освіти стандарту вищої освіти – атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи. В умовах карантинних обмежень діє Тимчасовий порядок дистанційної роботи атестаційних
комісій у НУК в умовах карантину (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?
ELEMENT_ID=2644).

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

Вивчення відомостей СО, офіційного сайту, нормативної бази НУК, а також опитування стейкхолдерів дозволило
встановити, що правила і процедура проведення контрольних заходів є недвозначними, зрозумілими, доступними
для всіх учасників освітнього процесу та забезпечують об’єктивність екзаменаторів.Основними документами, які
регламентують форми контрольних заходів та критерії оцінювання, є Положення про організацію освітнього
процесу (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1420) та Положення про
порядок оцінювання знань студентів у НУК (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?
ELEMENT_ID=2645). Наведені положення знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті університету; в них
приводиться інформація щодо методик і процедур проведення поточного та підсумкового контролю, оцінювання
курсових робіт (проектів) і практик, умови допуску до контрольних заходів, критерії оцінювання тощо. Об’єктивність
та неупередженість екзаменаторів ОП забезпечується рівними умовами для всіх здобувачів освіти, єдиними
критеріями оцінки, оприлюдненням термінів контрольних заходів, проведенням семестрового контролю в
письмовому вигляді та/або за тестовими технологіями в дистанційному форматі, зберіганням результатів
поточного, модульного та семестрового контролю, а також складанням рейтингу навчання студентів. На зустрічі з
ЕГ студенти вказали, що їм надається можливість повторного проходження поточних контрольних заходів
викладачами відповідних дисциплін. Передбачена можливість повторного складання іспиту,заліку, а також
ліквідування академічної заборгованості. Спірні питання з проведення екзаменаційної сесії розглядає Апеляційна
комісія. Відповідно до Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2044), до складу Апеляційної комісії
входить представник студентського самоврядування. В відомостях СО вказано, що в загальному випадку,
врегулювання конфлікту інтересів серед посадових осіб, НПП, педагогічних та інших працівників в НУК
здійснюється відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”; випадків застосування даних процедур на
ОП не було. В Положенні про організацію освітнього процесу зазначається: “оцінювачі мають можливість не брати
участь в оцінюванні при виникненні конфлікту інтересів”. В той же час, механізм здійснення оцінювання при
виникненні конфлікту інтересів (в т.ч. процедури та правила призначення екзаменаторів та здійснення оцінювання
в цьому випадку) в нормативних документах НУК щодо контрольних заходів та оцінювання здобувачів освіти
детально не прописаний. Згідно отриманої експертами інформації, при реалізації ОП були випадки повторного
складання іспитів/заліків; випадків оскарження здобувачами результатів семестрового контролю та підсумкової
атестації не було. Під час онлайн-зустрічі студенти та студентське самоврядування позитивно оцінили об’єктивність
екзаменаторів та результатів атестації.

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.

Політика, стандарти та процедури академічної доброчесності, яких дотримуються в НУК, викладені в Положенні про
Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2465), Кодексі академічної
доброчесності та корпоративної культури, Положенні про групу сприяння академічної доброчесності, Положенні
про академічну доброчесність (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1391).В
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цих документах регламентуються питання дотримання академічної доброчесності, визначені основні види
порушень академічної доброчесності, заходи щодо їх запобігання, а також унормована відповідальність за
порушення принципів академічної доброчесності. В положеннях наведений розподіл функцій та повноважень між
посадовими особами та структурними підрозділами НУК щодо забезпечення академічної доброчесності; визначена
процедура розгляду справ щодо порушення Кодексу та норм академічної доброчесності, а також санкції за їх
порушення. В НУК здійснюється моніторинг та опитування щодо дотримання академічної доброчесності, в
учасників освітнього процесу є можливість скористатися «Скриньками довіри». Для розгляду порушень академічної
доброчесності здобувачами освіти до складу Комісії з академічної доброчесності і Комісії з етики та управління
конфліктами залучаються представники органів студентського самоврядування.Під час інтерв’ю зі студентами,
академічним та адміністративним персоналом було вказано на проведення лекцій, коучингів, тренінгів та семінарів
з академічної доброчесності. Для першокурсників щорічно проводиться лекція з основ інформаційної культури. В
рамках проекту SAIUP, що реалізується МОНУ в партнерстві з Американськими Радами, було проведено коучинг з
формування навичок академічного письма. До популяризації академічної доброчесності НУК активно долучена
наукова бібліотека, на базі якої проводиться низка навчальних заходів. Основні механізми дотримання академічної
доброчесності в академічних роботах регулюються Положенням про запобігання та виявлення плагіату в навчальній
та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців та Порядком здійснення заходів із перевірки
робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних заходів. Як
технологічний інструмент протидії порушенням академічної доброчесності в кваліфікаційних роботах
застосовується антиплагіатна інтернет-система Unicheck; здобувачі освіти підписують декларацію про академічну
доброчесність. Створена Апеляційна комісія з розгляду результатів перевірки робіт на ознаки плагіату. Здобувачі
освіти мають можливість скористатися технічними засобами контролю за дотриманням правил академічної
доброчесності та перевірити будь-які свої письмові роботи на ознаки плагіату. Статті, тези доповідей, дисертації та
інші друковані наукові роботи в обов’язковому порядку проходять перевірку на плагіат.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Здійснення контрольних заходів та оцінювання здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється за принципом
студентоцентрованості з урахуванням індивідуальних освітніх потреб. В ЗВО діє комплексна політика щодо
забезпечення академічної доброчесності; передбачена відповідальність за прояви академічної недоброчесності. Як
інструмент протидії плагіату використовується програмне забезпечення Unicheck. Здійснюються заходи з
популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.

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

Процедури урегулювання конфлікту інтересів при здійсненні контрольних заходів та оцінюванні здобувачів вищої
освіти не регламентуються нормативною базою ЗВО. Рекомендуємо доповнити нормативну базу ЗВО, яка стосується
запобігання та урегулювання конфлікту інтересів, чіткою інформацією щодо встановлених в університеті механізму
та порядку урегулювання конфлікту інтересів під час контролю та оцінювання. Інформація на офіційному сайті НУК
щодо строків здійснення поточного та підсумкового контролю оприлюднюється недостатньо вчасно та вичерпно.
Рекомендуємо оновлювати розклад іспитів кожного семестру, оприлюднювати розклад занять та графік проведення
підсумкової атестації.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та їх зміст, критерії оцінювання здобувачів освіти викладені в робочих програмах
освітніх компонент, є валідними, доводяться до відома студентів викладачами відповідних дисциплін на початку
семестру. Використовуються різноманітні методи та форми оцінювання. Встановлені чіткі та рівні для всіх
здобувачів освіти правила повторного проходження контрольних заходів та оскарження результатів контролю.
Забезпечення академічної доброчесності є складовою внутрішньої системи забезпечення якості НУК. Здійснюється
анкетування учасників освітнього процесу щодо оцінювання здобувачів освіти, академічної доброчесності.
Недоліком в контексті підкритерію 5.1 є недостатньо повне та своєчасне оновлення інформації на сайті ЗВО щодо
строків проведення підсумкової атестації, розкладу занять та іспитів. Питання врегулювання конфлікту інтересів під
час проведення контрольних заходів в нормативній базі ЗВО розкрито недостатньо вичерпно, що є певним
недоліком в контексті підкритерію 5.3. Зважаючи на сильні сторони і позитивні практики за Критерієм 5 загалом, а
також відсутність скарг студентів під час інтерв'ю щодо об'єктивності екзаменаторів, чіткості, зрозумілості та
вчасності інформування про критерії оцінювання, ЕГ дійшла висновку, що часткові недоліки за підкритеріями 5.1 та
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5.3 не є принциповими, не порушують діючу нормативну базу, не позначаються на набутті здобувачами
компетентностей, заявлених в ОП, а також не ускладнюють суттєво отримання освітніх послуг. Зважаючи на
вищезазначене, загальний рівень відповідності за Критерієм 5 - В

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.

Вивчення матеріалів акредитаційної справи та інформації, розміщеної у відкритому доступі (зокрема Google Scholar,
ORCID, Web of Science ResearcherID), а також проведені інтерв'ю засвідчили достатній рівень відповідності
академічної кваліфікації (зокрема профільної освіти, наукових публікацій) та професійного досвіду (в т.ч.
стажування, підвищення кваліфікації) викладачів освітнім компонентам, що дозволяє забезпечити фахове
викладання на ОП. Здобувачі освіти та випускники програми вказали, що задоволені кваліфікацією НПП. Більшість
науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації ОП, мають наукові інтереси та наукову діяльність в
межах ОП та дисциплін, які вони викладають. Також узгодженістю із академічною кваліфікацією викладачів
програми є порівняно високі професійні активності згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності. Експертам були надані сертифікати, які підтверджують володіння англійською мовою на рівні В2. Це -
Трохименко Г.Г., Літвак О.А., Магась Н.І., Мельничук С.С.. Для іноземних студентів англійською мовою
викладаються дисципліни «Хімія» та «Охорона праці»; підготована до викладання на ОП дисципліна
«Токсикологія». Згідно з табл. 2 відомостей СО серед 19 науково-педагогічних працівників, які викладають
обов’язкові компоненти ОП, присутні два доктори наук та 14 кандидатів наук. Додаткового уточнення потребувала
інформація щодо стажу роботи певних викладачів (наприклад, для к.т.н., доц.. Буруніної Ж.Ю. в табл. 2 відомостей
СО вказаний стаж роботи – 0); довідка про стаж роботи науково-педагогічних працівників, надана НУК, додається
до звіту.

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

Добір викладачів на ОП здійснюється згідно Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних
посад науково-педагогічних працівників НУК (http://www.nuos.edu.ua/university/h_r_d/poryadok-provedennya-
konkursnogo-vidboru/).. Аналіз зазначеного документу та опитування внутрішніх стейкхолдерів засвідчили, що
конкурсний добір проводиться на засадах відкритості, гласності, об’єктивності, обґрунтованості та колегіальності
прийняття рішень, а також неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад. Оцінка
професійного рівня та відбір кандидатів здійснюється конкурсною комісією. При цьому, науково-педагогічні
працівники зазначили, що професіоналізм та спроможність забезпечити викладання дисциплін відповідно до цілей
ОП були вирішальними кваліфікаційними вимогами конкурсного добору. Зокрема, для участі в конкурсі претендент
подає особистий лист з обліку кадрів, автобіографію, копії документів про освіту та підвищення кваліфікації, список
наукових та навчально-методичних праць, звіт про науково-педагогічну діяльність тощо. При проведенні конкурсу
на заміщення науково-педагогічних посад відбувається попереднє обговорення кандидатур трудовим колективом
кафедр із заслуховуванням звітів претендентів. Для додаткової оцінки рівня професійної кваліфікації претендентів
їм можуть запропонувати прочитати пробні лекції, провести практичні заняття. Потреба в омолодженні
професорсько-викладацького складу задовольняється підготовкою науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та
докторантурі.

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

При реалізації ОП університет досить активно співпрацює з місцевими роботодавцями: укладено договори, угоди та
меморандуми про проведення практики, творчу співпрацю, НДР, партнерство і співробітництво. Наприклад, базами
для проходження практик є ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», ПАТ «Сан Ін Бев Україна», ПАТ «Судноплавна компанія
«Укрріччфлот», управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, ОКП
«Миколаївоблтеплоенерго», ТОВ «Артіль ЛТД», природний заповідник «Єланецький степ», національний
природний парк «Білобережжя Святослава», ДП «Миколаївський суднобудівний завод», ТОВ «Ліміт Плюс», ТОВ
Фірма «СКВІД», ПП «Фірма «ТЕПС&Со», державна екологічна інспекція у Миколаївській області, ПП «Еліос», ТОВ
«НІКГЛОК», ТОВ «КВИТ АГРО ЮГ», національний природний парк «Бузький гард». При виконавчому комітеті
Миколаївської міської ради функціонує філіал факультету екологічної та техногенної безпеки; при Миколаївській
облдержадміністрації – філіал кафедри екології та природоохоронних технологій, де проводиться навчання
студентів. Проводяться заняття зі студентами на Галицинівських очисних спорудах, міському полігоні ТПВ,
заповіднику «Єланецький степ». Існує досвід спільного використання обладнання ЗВО та підприємствами.
Співпраця з роботодавцями сприяє трансферу інновацій та технологій: так, відбулась комерціалізація розробки
студентів після проходження практики (ТОВ «Миколаївсільпроект»).
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4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

В ході проведених з випускниками, студентами та представниками ринку праці зустрічей було підтверджено, що до
аудиторних занять на ОП залучаються експерти галузі та представники роботодавців. Були проведені відкриті лекції
заступником начальника Державної екологічної інспекції у Миколаївській області, начальником відділу
екологічних програм і моніторингу довкілля Управління екології та природних ресурсів Миколаївської
облдержадміністрації, представником Департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради, директором національного парку “Бузький Гард”, директором ТОВ “Ліміт
Плюс”. Експерти в галузі екології входять до складу Атестаційної комісії; під час карантинних обмежень
здійснювалась дистанційна робота атестаційних комісій. Згідно з наданою ЗВО інформацією професіонали-
практики проводили заняття в офлайн-форматі. Оскільки представники роботодавців та експерти галузі не
проводили гостьові лекції та зустрічі зі здобувачами освіти під час карантинних обмежень, вважаємо, що
можливості залучення професіоналів-практиків під час дистанційного учбового процесу реалізовані не повністю.

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

Згідно з Тимчасовим Положенням про підвищення кваліфікації та стажування НПП
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1444) університет забезпечує
підвищення кваліфікації та стажування викладачів не рідше як один раз на п’ять років зі збереженням середньої
заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування викладачів здійснюється на підставі договорів, що
укладаються між університетом і закладом-виконавцем (установою, організацією). Під час зустрічей з експертами
адміністративний персонал та викладачі вказали, що НПП мають право самостійно пройти онлайн-курси, семінари,
тренінги, підвищення кваліфікації, стажування, а потім отримати визнання закладом освіти. В рамках
інтернаціоналізації діяльності ЗВО передбачена можливість підвищувати професійний рівень за кордоном, яка
нормативно регулюється Положенням Про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів,
докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах за кордоном. Зокрема, підвищували свій професійний рівень та обмінювались досвідом на Міжнародних
конференціях у Чехії, Польщі, Білорусі, Канаді такі науково-педагогічні працівники як Магась Н.І., Мельничук С.С.,
Літвак С.М., Літвак О.А.; стажування в Польщі проходила Трохименко Г.Г.. Була зареєстрована проектна заявка
«Project Proposal. Capacity Building in the Field of Higher Education 2020» на участь в програмі Erasmus+ (Трохименко
Г. Г., Маркіна Л. М., Літвак С. М.). Викладачі проходили стажування та підвищення кваліфікації на базі Державної
екологічної інспекції у Миколаївській обл., ТОВ “Ліміт Плюс”, МВКПП “Енема”, Управління екології та природних
ресурсів Миколаївської ОДА тощо.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В НУК функціонує система матеріального та морального заохочення НПП до досконалості у викладанні, основні
засади якої викладені в Тимчасовому положенні про підтримку перспективних навчально-наукових співробітників
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1461/), Положенні про матеріальну допомогу
працівникам (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1396/), Положенні про матеріальне
заохочення, а також Колективному договорі (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1352/).
Передбачені та, за словами опитаних під час експертної зустрічі НПП, виплачуються грошові винагороди, надбавки,
доплати, матеріальна допомога і премії (за захист дисертацій, високу публікаційну активність тощо). За значні
успіхи у навчально-науковій роботі передбачена можливість зменшення навчального навантаження.Моніторинг
рівня професіоналізму НПП здійснюється шляхом взаємного відвідування занять викладачами, проведення
відкритих занять, а також анонімних студентських опитувань. Оцінка професійної майстерності також здійснюється
шляхом проведення конкурсу на кращого викладача, співробітника. Згідно з Положенням
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2053) кандидати висуваються
керівниками структурних підрозділів за бліц-характеристиками, у яких мають бути відображені особисті досягнення
номінантів за напрямом їх основної діяльності (кількість наукових і науково-методичних праць, публікації за
поточний рік, дані про підготовку науково-педагогічних кадрів, навчально-методичну роботу).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Випускники та здобувачі освіти високо оцінюють професіоналізм НПП, залучених до викладання на ОП. Процедури
конкурсного добору викладачів є об’єктивними та визначеними наперед, а також дозволяють забезпечити
академічну і професійну кваліфікацію викладачів, необхідну для досягнення цілей ОП та програмних результатів
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навчання. НПП мають можливість проходити планові та позапланові стажування та / або підвищення кваліфікації.
В ЗВО діє система матеріального та морального заохочення викладачів за викладацьку майстерність, наукові
дослідження, навчально-методичну роботу. ЗВО співпрацює з провідними компаніями регіону, комунальними
підприємствами, місцевими органами влади, об’єктами природно-заповідного фонду, забезпечуючи проведення
занять та практик на їх базі. Представники роботодавців входять до складу атестаційних комісій по захисту
кваліфікаційних робіт.

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

На думку ЕГ, залучення професіоналів-практиків до аудиторних занять має значний потенціал в контексті
дистанційного навчання, який не було в повній мірі реалізовано під час карантинних обмежень. Рекомендуємо в
подальшому посилити залучення роботодавців до проведення аудиторних занять, в т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання. Програми підвищення кваліфікації спрямовані
переважно на удосконалення фахових компетентностей. Рекомендуємо приділити більше уваги програмам розвитку
та удосконалення soft-skills у викладачів, що, за загальноприйнятою думкою, також дозволяє підвищити
ефективність розвитку соціальних навичок у здобувачів освіти. Оцінювання професійної майстерності НПП
здійснюється шляхом проведення конкурсу в різних номінаціях. Рекомендуємо звернути увагу на рейтинг НПП як
достатньо ефективний інструмент моніторингу рівня активності кожного конкретного викладача за вказаними
показниками.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Cпіввіднесення викладачів та ОК показало достатню відповідність їх академічної та професійної кваліфікації. В
рамках зустрічей з експертами стейкхолдери високо оцінили компетентність та професійність НПП, задіяного до
викладання на ОП. ЗВО сприяє професійному зростанню НПП. Конкурсний добір академічного персоналу
здійснюється за прозорою і наперед визначеною процедурою; з урахуванням компетентностей та професійного
досвіду; відповідно до нормативної бази НУК. Відбувається співпраця з закладами освіти, роботодавцями, органами
місцевої влади. Представники ринку праці активно залучаються до практичної підготовки здобувачів освіти, беруть
участь в роботі атестаційних комісій. Залучення роботодавців до аудиторних занять в дистанційному режимі
(онлайн) під час загальнонаціонального карантину не відбувалось, що є недоліком в контексті підкритерію 6.4.
Можливості удосконалення програм професійного розвитку за рахунок поглиблення соціальних навичок НПП, а
також запровадження рейтингового оцінювання носять рекомендаційний характер. Зважаючи на наведені сильні
сторони і позитивні практики ОП, незначні недоліки та рекомендації з удосконалення ОП, ЕГ дійшла висновку, що
ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища», відповідає рівню В за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

В процесі навчання на ОП здобувачі освіти користуються науково-дослідницькими лабораторіями НДІ проблем
екології та енергозбереження, лабораторією вимірювання параметрів навколишнього середовища, лабораторією
кафедри екологічної хімії, лабораторією цивільного захисту, навчальною лабораторією виробничого травматизму та
професійних захворювань, лабораторією охорони праці, лабораторією організації нормування праці, лабораторією
переробки промислових відходів та спеціалізовані аудиторії, які обладнані технічними засобами демонстрації,
зокрема мультимедійними системами, а також методичним кабінетом зі спеціалізованою науковою і навчально-
методичною літературою. Створені філіали при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради та при управлінні
екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації («Положення про філіал факультету
екологічної та техногенної безпеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при
виконавчому комітеті Миколаївської міської ради», «Положення про філіал кафедри екології та природоохоронних
технологій при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації»); студенти
залучаються до проведення практики на їх базі; для вирішення наукових потреб факультету передбачена
можливість залучення виробничої база комунальних підприємств Миколаївської міської ради. В університеті
працює наукова бібліотека, фонд якої складає понад 930 тис. книжкових примірників ( 97431 примірників наукових
видань, 531859 примірників навчальної літератури) та 1800 одиниць зберігання електронних видань на змінних
носіях; навчально-методичне забезпечення оновлюється за рахунок закупівель за замовленням кафедри, а також
видання навчально-методичної літератури НПП університету. У ході огляду матеріально-технічної бази
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підтверджено наявність новітнього обладнання (електронного мікроскопу, програмного забезпечення для
моделювання, мультимедійного обладнання та ін.), відремонтованих приміщень, креативних просторів, навчально-
наукових лабораторій із необхідним обладнання для виконання лабораторних та практичних завдань (установка
піролізу, газоаналізатор, пірометр, нітратомір, дозиметр-радіометр, рН-метр, оксиметр тощо). Лабораторна база
ЗВО є затребуваною зовнішніми стейкхолдерами і може використовуватися для вирішення їх наукових потреб
(додатки). Планується подання пропозиції про включення експериментальної піролізної установки до внесення до
переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання (що стосується ЗВО в цілому, то науковий об’єкт
«Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1 Д» становить національне надбання). Також,
за інформацією, наданою проректором Слободяном С.О. під час онлайн-візиту до ЗВО, в перспективі планується
поглиблення використання інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження інноваційних освітніх
технологій, зокрема методу імерсійного навчання з використанням засобів віртуальної та доповненої реальності.

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.

В процесі інтерв’ювання здобувачі вищої освіти, адміністративний та допоміжний персонал засвідчили вільний і
достатньо широкий доступ до інформаційних ресурсів, наявність комп’ютерів, мереж Інтернет та Wi-Fi. Згідно
інформації, наданої ЕГ під час онлайн-зустрічі ректором НУК Трушляковим Є.І., в 2020 р. більше 1 млн. грн. було
вкладено у закупівлю оргтехніки, ноутбуків, багатоцільових пристроїв. У бібліотеці створено електронний
репозитарій, фонд кваліфікаційних робіт, віртуальна бібліотека має доступ до наукометричних баз даних Scopus,
Web of Science, Springer. Для здійснення дистанційного / змішаного навчання використовуються різні онлайн-
платформи: Moodle, Zoom, Google Classroom, Google Meet, Skype тощо. Доступ до необхідних для навчання,
викладацької, наукової, освітньої діяльності інформаційних ресурсів та інфраструктури НУК забезпечує безоплатно.
Також стейкхолдери вказали, що приймають участь у конференціях та інших наукових заходах за кошти
університету. ЗВО динамічно реагує на запити ринку праці і, наприклад, на запит ТОВ «Ліміт Плюс» стосовно
навичок студентів та випускників працювати зі спеціалізованим програмним забезпеченням у сфері екології, була
придбана ліцензійна програма ЕОЛ 2000. Адміністрація вказала, що у ЗВО заплановано організацію нових
комп’ютерних класів, придбання програмного забезпечення, зокрема комп’ютерних програм, які передбачають
можливості проектування екологічно чистої техніки, а також додаткового програмного забезпечення для ГІС
лабораторії. Планується виділення коштів на удосконалення матеріально-технічного забезпечення за ОП.

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.

Оперативно-методичну роботу з охорони праці здійснює Служба охорони праці НУК. Згідно з Колективного
договору (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1352/) для працівників, які приймають
активну участь та ініціативу у здійснені роботи щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці застосовують
заохочення. В Колективному договорі наведено перелік комплексних заходів щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій. Безпечність освітнього
середовища забезпечується наявністю інструкцій та правил з охорони праці і техніки безпеки при роботі в
лабораторіях, комп'ютерних класах, проведенні практичних занять, перебуванні в аудиторіях, гуртожитках тощо.
Для здобувачів освіти проводяться інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки. Організовано роботу медичних
пунктів в учбових корпусах. За оцінкою протипожежного стану територій та будівель НУК Миколаївсього центром
техногенної і пожежної безпеки порушень вимог пожежної безпеки, які безпосередньо можуть привести до
виникнення пожеж не виявлено (інформація була надана ЗВО на Google-диску). В 2018 р. НУК став одним із
переможців Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці. Освітнє середовище є не
лише безпечним, але і комфортним: під час експертних зустрічей студентами було вказано, що в приміщеннях
університету під час опалювального сезону тепло, встановлені металопластикові вікна, зроблений ремонт в
аудиторіях і лабораторіях, завозяться нові меблі, приміщення санітарно-гігієнічного призначення в належному
стані. ЗВО має 2 студентських гуртожитки, буфети, студентські кафе, кімнати відпочинку, спортивно-оздоровчий
комплекс, конференц-зали, актові зали та ін.. На зустрічі з експертами здобувачі освіти вказали, що вони мають
широкі можливості на безоплатній основі приймати участь у спортивних змаганнях, секціях з бадмінтону, тенісу,
змішаних єдиноборств, важкої атлетики, футболу, баскетболу, туристичному клубі, КВК. За словами студентів, в
гуртожитку передбачено спеціальне приміщення, в якому функціонує Клуб активного дозвілля. Університетом
придбано музичну апаратуру, фортепіано, відновлено барабанну установку. Функціонує дизайн-центр “ERA”, яким,
зокрема, розроблений 3D макет приміщення для студентського самоврядування та профспілки. Творчі вечори,
фестивалі та інші культурні заходи проводить студентський клуб “Корабел”. ЗВО має дві бази відпочинку на
чорноморському узбережжі (“Корабел”, м.Коблево, “Акваторія”, м. Очаків), на яких здійснюється оздоровлення
студентів, викладачів та співробітників, яхт-клуб, водну станцію.ППО студентів надає можливості студентам для
зимового відпочинку таоздоровлення в Карпатах. Активну участь в житті університету приймають Центр
молодіжної політики та Студентська рада.
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4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Підтримку студентів з різних питань надають НПП кафедр, деканат, студентський відділ кадрів, студентське
самоврядування та профспілка. В контексті змішаного / дистанційного навчання актуальним є впровадження
автоматизованої системи Деканат. Відповідно до Положення про кураторів академічних груп у НУК, введеного в дію
наказом ректора №23 від 03.02.2020 р. (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?
ELEMENT_ID=1419), куратор здійснює виховний вплив на студентів; сприяє встановленню доброзичливих, етичних
і правових стосунків серед здобувачів освіти; виступає посередником у стосунках між студентом і НПП,
адміністрацією, батьками студентів; дізнається про морально-психологічний стан студентів. Під час опитування
здобувачі освіти вказали, що виникненні питань щодо навчального процесу та освітнього середовища вони в першу
чергу звертаються до куратора. Інформаційна підтримка у ЗВО реалізується через офіційний сайт університету,
дошки оголошень, соціальні мережі (Facebook, Telegram), газету «Кораблебудівник». В університеті діє Центр
сприяння працевлаштуванню, який займається інформуванням студентів щодо вакансій на ринку праці, та
Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва, що здійснює організацію та координацію учасників
освітнього процесу щодо міжнародних освітніх та наукових програм (http://www.nuos.edu.ua/international-
activity/dokumenti/1498/). Згідно інформації стейкхолдерів, викладачі, співробітники та студенти можуть отримати в
університеті безкоштовну юридичну консультацію (Юридична клініка НУК). Фахівці Центру молодіжної політики
надають консультації з питань оформлення соціальних стипендій, поселення та проживання у гуртожитках НУК
(Положення про Центр молодіжної політики НУК)
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/cbf/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%A6%D0%9C%D0%9F.pdf). Згідно з відомостями про СО призначено відповідальну особу з
соціальних питань. Під час спілкування з ЕГ було вказано, що учасники освітнього процесу, за необхідністю, можуть
звернутися щодо отримання матеріальної допомоги. У НУК створено Психологічну службу, основним завданням
якої є надання психологічної допомоги здобувачам освіти та академічному персоналу у складних життєвих
ситуаціях (Положення про психологічну службу НУК, затверджене засіданням Вченої ради 26.01.2018 р., №1)
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/d13/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%
D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83.pdf). Проаналізувавши
матеріали акредитаційної справи та провівши опитування студентів, які навчаються за ОП, представників
студентського самоврядування та первинної профспілкової організації , ЕГ дійшла висновку, що здобувачі освіти
задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою під час
навчання за ОП.

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

В НУК діє Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами, затверджене
вченою радою 29.04.2020 р. (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2180),
відповідно до якого “Університет надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі,...із застосуванням
особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної
діяльності усіх здобувачів освіти”. Передбачена можливість створення інклюзивної групи. Для організації
інклюзивного навчання в ЗВО може створюватися група психолого-педагогічного супроводу. Організація освітнього
процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами передбачає забезпечення необхідними навчально-
методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями, забезпечення в разі необхідності
розумного пристосування, застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з
особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-
крапкового шрифту із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників. Відповідно до відомостей про
СО для студентів, які є інвалідами по зору або слуху, передбачено підвищення соціальної стипендії на 50%
мінімальної ординарної академічної стипендії. Інтерв’ювання стейкхолдерів, а також огляд матеріально-технічної
бази дозволили встановити, що в університеті здійснюються інтенсивні дії для вирішення проблем рівного доступу
для здобувачів з особливими освітніми потребами: достатньо широкі дверних проходи, на підлозі відсутні пороги,
працюють напів-вантажні ліфти, обладнано пандуси тощо. За словами академічного персоналу на факультеті
екологічної та техногенної безпеки були випадки навчання здобувачів з особливими освітніми потребами. На
зустрічі з викладачами було вказано, що задля успішного проходження польової практики особами з особливими
освітніми потребами допускались супроводжуючі особи, зокрема батьки. Станом на 01.10.2020 р. в НУК навчалося
18 студентів з особливими освітніми потребами. За інформацією, отриманою від студентів та декана Літвака С.М.
здобувачі освіти, за необхідності, мають можливість оформити індивідуальний графік навчання. Під час
інтерв'ювання студентів ЕГ була надана інформація, що для вагітної студентки проводилися індивідуальні заняття з
викладачами. Представники студентської профспілки надали інформацію, що в ЗВО був досвід сприяння та
надання допомоги студентці, яка під час дистанційного навчання не мала можливості скористатися засобами
відеотехнічного зв'язку - було організовано забезпечення її навчальними матеріалами у друкованому форматі.
Таким чином, питанню врахування індивідуальних освітніх потреб в університеті приділяють значну увагу.

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
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для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

В НУК діє Положення «Про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/zagalni/1393/?sphrase_id=39547), відповідно до якого в ЗВО
засуджується гендерне насильство, у тому числі сексуальні домагання на робочому місці та в освітньому процесі. Під
час спілкування зі здобувачами освіти з'ясовано, що на початку кожного навчального року зі студентами
проводяться роз’яснювальні заняття, які організовують куратори, деканат, органи студентського самоврядування,
що підтверджено під час спілкування зі здобувачами. Здобувачі знають про порядок дій у випадку конфліктних
ситуацій. В університеті діє Антикорупційна програма
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/238/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%
D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D0%A3%D0%9A-2018.pdf ). Діє
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/fd7/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%
D0%AF_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0.pdf). В
навчальних корпусах встановлені Скриньки довіри, функціонує телефонна гаряча лінія.Органами студентського
самоврядування двічі на рік проводиться анкетування здобувачів освіти щодо виконання Антикорупційної
програми ЗВО. Під час проведення вступної кампанії на інформаційному порталі ЗВО розміщені консультаційний
телефон приймальної комісії, форма заповнення для зворотного зв’язку, телефон гарячої лінії, телефон довіри. В
університеті затверджено Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян у НУК
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/zagalni/1395/?sphrase_id=39548). Відповідно до Положення про
політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в НУК
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/b80/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%
D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F%20%D1%96%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%D0%B7%20%
D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%B
4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%9
D%D0%A3%D0%9A%C2%BB.pdf) Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями проводить
навчання трудового колективу та студентства щодо попередження сексуальних домагань, надає інформаційну та
консультативну підтримку, отримує і розглядає скарги щодо сексуальних домагань. Випадків конфліктних ситуацій,
пов'язаних з корупцією, сексуальними домаганнями на ОП зафіксовано не було. Опитані здобувачі освіти
наголосили на сформованому в університеті морально-психологічному кліматі.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Матеріально-технічне забезпечення, фінансові ресурси, навчально-методичне забезпечення в повній мірі
підтверджує можливість досягнення визначених ОП цілей та ПРН. Навчальні приміщення обладнані
мультимедійними системами; широкий ряд лабораторного обладнання. Функціонують філіали факультету
екологічної та техногенної безпеки та кафедри екології та природоохоронних технологій при Миколаївській міській
раді та управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА. Забезпечується безоплатний доступ НПП та
здобувачів освіти до мереж Internet, Wi-Fi, бібліотечних фондів, наукометричних баз даних, комп'ютерних класів,
дистанційних платформ навчання, лабораторного обладнання та інших ресурсів і інфраструктури ЗВО, необхідних
для навчання, викладання та наукових досліджень. Студенти мають можливість відвідувати спортивні гуртки,
туристичний клуб, КВК, музичну секцію, студентський клуб “Корабел”, дизайн-центр “ERA” тощо. Оздоровлення
здобувачів освіти здійснюється на двох власних базах відпочинку на чорноморському узбережжі. Освітнє
середовище є безпечним для життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Для студентів з особливими освітніми
потребами створюються відповідні умови. Сформовані чітка політика та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій, пов'язаних з корупцією, сексуальними домаганнями, дискримінацією, а також здійснюються заходи щодо
їх попередження. Здобувачі освіти задоволені освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та
соціальною підтримкою з боку ЗВО.

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

ЕГ не виявила недоліків за Критерієм 7.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Матеріально-технічні ресурси, задіяні до реалізації ОП, є однією з умов конкурентоспроможності ОП та її
затребуваності на ринку праці. Здійснюється активне розширення матеріально-технічної бази, програмного
забезпечення; планується закупівля для навчальний цілей інноваційного обладнання (засобів віртуальної та
доповненої реальності). Створені філіали факультету екологічної та техногенної безпеки та кафедри екології та
природоохоронних технологій при виконавчих органах місцевої влади. Підтримку здобувачів освіти, що навчаються
за ОП, здійснюють Центр сприяння працевлаштуванню, Навчально-науковий центр міжнародного співробітництва,
Юридична клініка, Центр молодіжної політики, куратор, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції, Психологічна служба, Комітет з попередження і боротьби із сексуальними домаганнями, а також інші
особи та організаційні структури ЗВО. Створене університетом освітнє середовище є взірцевим; здійснюється
системне удосконалення умов освітнього середовища відповідно до викликів часу і запитів ринку праці, наукового
прогресу, забезпечення безпечних і комфортних умов праці та навчання, потреб та інтересів здобувачів вищої
освіти. Створені відмінні умови для дозвілля, спорту та підтримання здорового способу життя, реалізації творчого
потенціалу та здібностей, оздоровлення студентів та активного студентського життя. Враховуючи вищезазначене, а
також відсутність недоліків, ЕГ зробила висновок, що за Критерієм 7 ОПП «Екологія та охорона навколишнього
середовища» відповідає рівню А.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про
формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2043&sphrase_id=39980), а також
Положенням про проєктні групи та групи забезпечення з розроблення і супроводження освітніх програм
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=2046&sphrase_id=39986). Відповідно до
нормативної бази оновлення ОП здійснюється не рідше одного разу на рік за результатами поточного моніторингу
(відповідальний - гарант освітньої програми). Під час моніторингу враховується позиція здобувачів освіти,
роботодавців та інших стейкхолдерів, а також аналізуються аналогічні програми суміжних спеціальностей. Останні
зміни в ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» були внесені у 2020 р. з урахуванням зауважень і
рекомендацій Нацагентства, а також потреб стейкхолдерів. У ході інтерв’ю учасники освітнього процесу повідомили,
що здійснювалось опитування роботодавців, випускників ОП, здобувачів освіти; пропозиції щодо удосконалення ОП
обговорювались та в були враховані ЗВО.

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.

У НУК практикується залучення здобувачів освіти до процесів внутрішнього забезпечення якості, про що свідчить
отримання періодичного зворотного зв’язку від студентів під час анкетувань та усних опитувань. Анкети з основних
питань в розрізі критеріїв акредитаційного самооцінювання були розроблені провідними фахівцями, які
викладають на ОП за підтримки Наукової бібліотеки, Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва,
Юридичної клініки НУК та органів студентського самоврядування. На офіційному сайті університету розміщені
анкети для здобувачів освіти, роботодавців та НПП, а також приведені результати анкетування стейкхолдерів
стосовно навчання і викладання; професійної відповідності викладачів та залучення роботодавців до освітнього
процесу; рівня підготовки фахівців, набутих соціальних та професійних навичок; механізмів освітньої,
організаційної, інформаційної та консультативної підтримки; академічної доброчесності; змісту і структури
освітньої програми тощо (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1851/). В ході інтерв’ю учасники освітнього процесу
вказали, що приймали участь в анкетуваннях. На онлайн-зустрічах з експертами було підтверджено, що
представники органів студентського самоврядування залучені до процедур забезпечення якості ОП та входять до
складу стипендіальної комісії, Комісії з академічної доброчесності, групи сприяння академічної доброчесності,
Навчально-методичної ради університету, Апеляційної комісії з оскарження результатів семестрового контролю
тощо. Студентська Рада та Первинна профспілкова організація студентів щосеместрово проводить зрізи успішності.

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

Для забезпечення якості НУК співпрацює з промисловими підприємствами Півдня України, державними
установамита провідними компаніями Миколаєва, які є потенційними роботодавцями для випускників ОП.
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Проводяться опитування та анкетування роботодавців, круглі столи та конференції за їх участю. Пропозиції
роботодавців щодо удосконалення ОП обговорювались на засіданні випускової кафедри (протокол №4 від
26.10.2020 р.). Наприклад, за пропозицією Державної екологічної інспекції у Миколаївській обл. в ОП було
включено дисципліну «Біофізика моря». Збільшення обсягів практичної підготовки було здійснено на запит ТОВ
«Миколаївсільпроект», На запит Державної екологічної інспекції у Миколаївській обл. та ТОВ
«Миколаївсільпроект» відбулось збільшення обсягів практичної підготовки. Обговорення ОП з НПП «Бузький
Гард» привело до посилення підготовки майбутніх фахівців з геоінформаційних систем. Згідно потреб роботодавців
у навичках випускників (ТОВ «Ліміт Плюс») закладом освіти була придбана спеціалізована екологічна програма
«ЕОЛ».

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

Відповідно до відомостей про СО, у ЗВО існують традиції збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників ЗВО Центром сприяння працевлаштуванню НУК. На Ютуб-каналі НУК-ТВ
(https://www.youtube.com/user/nuktvua) розміщені відеоролики щодо кар’єрного шляху випускників та їх відгуки
про навчання в університеті. Аналіз сайту ЗВО показав, що в НУК створена Асоціація випускників, яка є
добровільною організацією, що функціонує на громадських засадах. Згідно з розміщеним у відкритому доступі
Положенням про Асоціацію випускників НУК, прийнятому 29.11.2019 р., протокол №11
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/495/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%8
3%D1%81%D0%BA%D0%BD%20%D0%9D%D0%A3%D0%9A.pdf) до задач Асоціації належать створення умов для
корисного спілкування випускників, студентів та викладачів університету, забезпечення інформаційного обміну,
сприяння покращенню якості змісту освіти та методів навчання, ефективності підготовки фахівців тощо. За даними
відомостей про СО, інформація щодо траєкторії працевлаштування та кар’єрного росту випускників ОП надходить в
значній мірі у неформальний спосіб, коли випускники надають свої відгуки про навчання у НУК, підтримують
навчальні, наукові та розважальні заходи, приймають участь у обговореннях в соціальних мережах, збираються на
зустрічі випускників. Під час зустрічі з ЕГ інформація щодо членства в Асоціації випускників не надходила;
випускники ОП надали інформацію, що вони працюють на підприємствах, установах, організаціях, на яких
здійснюється практична підготовка здобувачів освіти за ОП, навчаються за магістерськими програмами підготовки,
а також підтримують комунікацію з викладачами та спілкуються в соціальних мережах.

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

У НУК розроблена, затверджена та сертифікована система управління якості. З 2015 р. компанією «Bureau Veritas
Certification» проводиться щорічний наглядовий аудит внутрішньої системи управління якістю на відповідність
стандарту ISO 9001:2015, ДСТУ 9001:2015. Група з аудиту пришла до висновку, що НУК встановив і підтримує
систему управління відповідно до вимог стандарту та продемонструвала здатність системи до досягнення вимог до
продукції та / або послуг, що належать до сфери сертифікації, політики і цілей університету. Основна робота щодо
здійснення процедур і процесів внутрішнього забезпечення якості освіти покладена на Відділ методичного
забезпечення та моніторингу якості навчання. В університеті регулярно здійснюється процедура внутрішніх аудитів.
За результатами проведення планового внутрішнього аудиту факультету екологічної та техногенної безпеки
(листопад 2020 р.) було виявлено ряд недоліків. Згідно здійсненого ЗВО аналізу основними причинами цих
недоліків стало недостатнє розуміння персоналом вимог і положень стандартів. Відповідно до встановленої
процедури, результати виявлених недоліків та процедури їх усунення розглядаються на засіданнях кафедр і
доводяться під розпис зацікавленим сторонам. За результатами внутрішнього аудиту було складено План
коригувальних та попереджувальних дій, який, окрім ліквідації недоліків, передбачав проведення роз’яснювальної
роботи з учасниками освітнього процесу; призначення відповідальних осіб та терміни виконання.

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 ОП було враховано галузевий і регіональний контекст: унікальність ОП реалізована передусім через нові освітні
компоненти («Біофізика моря», «Курортологія», «Агроекологія Півдня України», «Альтернативна енергетика в
міській інфраструктурі»), збільшені види та обсяги практичної підготовки. Проєкт ОП розміщено у відкритому
доступі; пропозиції щодо внесення змін опубліковано на сайті НУК. В ОП були внесені зміни щодо придатності
випускників до працевлаштування за ДК 003:2010. Процедура затвердження навчального плану та освітньої
програми в цілому приведена у відповідність до чинного законодавства та нормативної бази ЗВО (відсутній запис
щодо дати введення в дію ОП). Компетентності та ПРН досягаються шляхом вивчення обов’язкових освітніх
компонент. До обов’язкових освітніх компонент включені дисципліни гуманітарного спрямування (« Історія
України», «Українська мова», «Іноземна мова», «Основи психології», «Філософія»). Рекомендація експертів
стосовно відмови від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін на першому курсі та за блоками не
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імплементована. Передбачена можливість вибору студентами дисциплін з інших ОП. Оновлена програма фахового
вступного випробування з біології. Інформація про ОК у формі силабусів не представлена. Рекомендація щодо
своєчасного оприлюднення та оновлення інформації щодо навчального процесу, розкладу занять та графіку
проведення підсумкової атестації на сайті ЗВО врахована частково. Додатковий розвиток у здобувачів вищої освіти
соціальних навичок здійснюється за рахунок дисциплін гуманітарного профілю та використанням відповідних
методів навчання. Згідно за рекомендаціями експертів на ОП приділяють увагу отриманню зворотного зв’язку від
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів (здійснюються анкетування). Роботодавці проводять заняття на ОП;
інтенсифікації залучення роботодавців до аудиторних занять в умовах дистанційного навчання не виявлено.
Посилення участі студентів в програмах академічної мобільності не відбувалося. Основна робота щодо здійснення
процедур і процесів внутрішнього забезпечення якості здійснюється Відділом методичного забезпечення та
моніторингу якості навчання; існує розподіл обов’язків та повноважень щодо забезпечення якості між структурами
ЗВО. Створені гідні умови для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

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

Згідно з позицією керівництва та заявленим цілям, місії та політики НУК (http://www.nuos.edu.ua/university/iso/)
діяльність університету в галузі якості спрямована на розвиток та удосконалення для підвищення його
конкурентоспроможності на національному та міжнародному ринку освітніх послуг. Проведені експертами зустрічі
засвідчили, що академічна спільнота НУК приділяє значну увагу проблемам якості освіти та усвідомлює колективну
інституційну відповідальність в цьому питанні. Простежується чіткий розподіл повноважень та відповідальності за
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти між представниками адміністрації, НПП,
сервісних підрозділів, здобувачів освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

В університеті існує чіткий розподіл обов’язків та повноважень щодо якості освіти, сформована система управління
якістю освіти та освітньої діяльності, яка пройшла сертифікацію згідно вимог ISO та ДСТУ. До процесів
забезпечення якості та моніторингу стану системи якості освіти залучені здобувачі вищої освіти.Здійснюється
анкетування внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, яке дозволяє оцінювати як загальну підготовку на ОП, так і
рівень викладання та зміст окремих ОК.

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

Зауваження та рекомендації попередньої акредитації були враховані не в повному обсязі. Рекомендуємо продовжити
процес впровадження рекомендацій, які ЗВО отримує під час акредитаційної експертизи. Переважно здійснюється
анкетування основних стейкхолдерів – роботодавців, студентів, НПП. Для покращення зворотного зв’язку з
випускниками, батьками студентів та іншими стейкхолдерами доцільно створити на сайті університету вкладку
(форму), де всі зацікавлені сторони зможуть вносити пропозиції та залишати відгук щодо широкого ряду питань
якості освіти та освітньої діяльності.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

ОП загалом відповідає критерію внутрішнього забезпечення якості. Недоліки за підкритерієм 8.6 вважаємо
незначними, оскільки ЗВО показує прагнення покращувати якість освіти та освітньої діяльності, усунуті основні
недоліки попередньої акредитації, врахована більша частина зауважень. ОП відповідає рівню В за Критерієм 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:
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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.

В НУК визначені чіткі та зрозумілі правила та процедури, що регулюють права й обов’язки усіх учасників освітнього
процесу та забезпечуються Статутом НУК (http://www.nuos.edu.ua/~rZeaa/), Колективним договором НУК
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1352/?sphrase_id=39549), Положенням про
організацію освітнього процесу у НУК (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1420), іншими документами ЗВО та договорами про навчальні послуги. Здобувачі на зустрічі з ЕГ
відзначили, що про їх права, правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки учасників освітнього процесу
були ознайомлені до початку освітнього процесу деканатом, куратором, органами студентського самоврядування та
Первинною профспілковою організацією. За ознайомлення науково-педагогічного колективу відповідальним є
начальник відділу кадрів. Усі учасники освітнього процесу впевнено стверджували, що правила і процедури є
чіткими та зрозумілими.

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

На офіційному сайті Національного університету кораблебудування розміщено проєкт ОПП «Екологія та охорона
навколишнього середовища» 2021 р.
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/4a9/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_101_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_2021_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0%9A%D0
%A2%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf). Зауваження та
пропозиції, які надійшли від зацікавлених сторін, опубліковано на сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/924/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%
20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%95%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%A1%202020%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D
1%86%D1%96%D1%97).pdf).

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.

ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» опублікована на сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/c30/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_101_%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_2021_.pdf). ОП наведена в повному обсязі. Є
інформація щодо цілей, компонентів та очікуваних результатів навчання. На сайті НУК є вкладка присвячена ОПП
«Екологія та охорона навколишнього середовища» (http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/21/41/), де
описано наково-дослідниціку діяльність факультету екологічної та техногенної безпеки та кафедри екології та
природоохоронних технологій. Відзначено, які посади згідно до Національного класифікатора професій (ДК
003:2010) можуть займати випускники ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища». Розміщена
інформація, стосовно потенційних роботодавців та підприємств, які зацікавлені у прийнятті на роботу випускників
ОПП, а також відгуки самих випускників. Така інформація дає змогу абітурієнтам та їх батькам ознайомитись з
майбутньою професією, розкриває ключові аспекти освітньо-наукової діяльності за ОПП «Екологія та охорона
навколишнього середовища».

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Позитивною практикою є надання в повному обсязі консультативної та інформаційної підтримки здобувачів, які
тільки що вступили до закладу, ознайомлення з правами та обов’язками, правилами та внутрішніми положеннями.
Сайт університету наповнений в повній мірі нормативною документацією, правилами прийому, результатами
міжнародної та наукової роботи, новинами. Інформація є доступною для стейкхолдерів. Проект ОПП «Екологія та
охорона навколишнього середовища» розміщений у вільному доступі для стейкхолдерів, є вичерпним та містить
усю необхідну інформацію щодо цілей, очікуваних результатів навчання та компонентів в достатньому обсязі.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.
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В корпусах університету розміщено Скриньки довіри, але зважаючи на карантинний режим та неможливість
здобувачів відвідувати приміщення університету, рекомендуємо створити на сайті Скриньку довіри онлайн, що дасть
змогу здобувачам, що навчаються дистанційно звертатись за допомогою.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

На думку ЕГ наповнення сайту є достатнім для ознайомлення з ОПП «Екологія та охорона навколишнього
середовища» зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів. Інформація, яка розміщена у вільному доступі містить права
учасників освітнього процесу, робочі програми, нормативні документи тощо. Оприлюднена інформація про ОП
щодо цілей, очікуваних результатів навчання, компонент, робочих програм, навчальних планів, результатів
моніторингів. ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» загалом відповідає Критерію 9 “Прозорість
та публічність”. В університеті існує потенціал для подальшого удосконалення та сприяння ОПП шляхом залучення
інформаційних технологій для поліпшення навчального процесу, що посилить ОПП та університет в цілому.
Переважна більшість позитивних практик та сильних сторін дають змогу ЕГ оцінити Критерій 9, як рівень В.
Виявлені недоліки є несуттєвими, а в університеті існує потенціал для подальшого удосконалення та сприяння ОПП
шляхом залучення інформаційних технологій для поліпшення навчального процесу, що посилить ОПП «Екологія та
охорона навколишнього середовища».

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
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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.

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.

Відкриту зустріч з ЕГ відвідали представники ринку праці, батьки здобувачів освіти, випускники кафедри,
академічний персонал. Вони високо оцінили та виразили підтримку ОП та освітньої діяльності НУК.

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 B
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

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:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Стаж працівників НУК (1).pdf 2mu7xtlYh7gSJBZEF1dGwvssDRz2aOfROq4CdLti4x
g=

Додаток Рецензія Заворотня І.К..pdf 4rM70mlgIdrFUC/an20BoJyn+jVU1fOui3Ngr2pFdP
4=

Додаток Рецензія Омельчук О.А..pdf XX++bxVDhgfsHMaBiJtddhwlw49lWVF5zPiJaq7MT
3M=

Додаток Інд.план.pdf 7cHIGa/BiwR8zfasVQbELJgFoIS3Fm1sFnhw5IJZgQ
8=

Додаток Положення про філіал_управл
еколог_2018.pdf

CaYIshqHTKASIMcliUM+hHNLSs19eDJo/UTL1xHh
x5c=

Додаток Положення про філіал_
міськвиконком_2018.pdf

p93Z0n+foxU1Uk6NwuvRj1HgElvjMzYhfbHLSROpK
5o=

***

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

Іванців Василь Володимирович

Члени експертної групи

Скуйбіда Олена Леонідівна

Соколова Валерія Ігорівна
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