
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Волинський національний університет імені Лесі Українки

Освітня програма 2236 Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

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 Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 2236

Назва ОП Геодезія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Курильців Роман Михайлович, Мороз Юлія Олександрівна, Янчук
Руслан Миколайович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 17.10.2022 р. – 19.10.2022 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
09/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D
0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0
%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_3.pdf

Програма візиту експертної групи https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97
%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B
8%D0%B7%D0%B8_0.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП «Геодезія та землеустрій» відповідає усім критеріям, які висуваються під час акредитації освітніх програм. Не
зважаючи на те, що дана ОП є єдиною технічною ОП в ЗВО, вона в повній мірі відповідає місії та стратегії ЗВО.
Зміст ОП також відповідає предметній області та містить ОК, які забезпечують сучасні тенденції галузі та враховують
думку усіх зацікавлених сторін. На думку ЕГ в ОП вдало визначена її унікальність щодо можливості набуття
здобувачами за результатами навчання двох професійних кваліфікацій (інженер-геодезист, інженер-
землевпорядник). А наявність діючих ОП на першому рівні (бакалаврському) та третьому рівні (освітньо-науковому)
дозволяє побудувати всеохоплюючу траєкторію навчання здобувачів, що включатиме в себе як надбання
професійних компетентностей, так і розвиток власної наукової школи. Всі зазначені особливості ОП, безумовно,
вимагають відповідного рівня супроводу та забезпечення. В цілому під час акредитаційної експертизи ЗВО та гарант
програми продемонстрували наявність відповідного кадрового потенціалу, зв'язок з практикою та виробництвом,
рівень міжнародної співпраці, безпечне та комфортне середовище реалізації ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. ОП містить ОК, які дозволяють забезпечити формування двох професійних кваліфікацій (інженер-геодезист,
інженер-землевпорядник). 2. Експертна група вважає сильною стороною безпосереднє залучення роботодавців та їх
ініціативність у забезпеченні якості освітньої програми.Важливим аспектом є залучення до викладання на умовах
сумісництва начальника управління містобудування та архітектури Волинської ОДА Томчука М.І. 3. Підтримка
"вузького" для України напрямку "Фотограмметрія коротких відстаней", який є надбанням наукової школи ВНУ,
через формування відповідної вибіркової компоненти є позитивною практикою за даною ОП. 4. Міжнародне
співробітництво на даній ОП розвивається належним чином та має перспективи для розширення. Воно є не
декларативним, а в повній мірі реалізується через програми обміну здобувачів та НПП. 5. ЕГ відзначає, як приклад
позитивної практики, роботу психологічної служби, яка в умовах воєнного стану основні зусилля сконцентрувала на
підтримці здобувачів ВО, що знаходяться в лавах ЗСУ, в підрозділах територіальної оборони, а також сімей студентів
у яких батьки знаходяться на фронті.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. На думку ЕГ, ОП потребує підсилення та вивчення додатково досвіду щодо ФК та ПРН, що забезпечують вивчення
здобувачами питань землевпорядного виробництва, просторового планування, розробки комплексних планів
територій (зокрема через зміст та взаємозв'язки між ОК8, ОК9, ОК10, ОК12, ОК14). Їх логічна послідовність та
відповідна наповненість темами може бути реалізована при черговому перегляді ОП. ЕГ рекомендує більш чітке
формування структурно-логічної схеми з пропрацюванням окремих змістовних тем та модулів та їх взаємозв'язків.
Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень потребує ширшої імплементації, а також
актуалізації відповідно до сучасних виробничих практик та змін в законодавстві. Змістовні модулі і теми
землевпорядного спрямування необхідно підпорядкувати чіткій ієрархії землевпорядного процесу з виходом на
розв'язання комплексних завдань територіального розвитку. Зауваження не є критичними, а направлені на
удосконалення ОП. 2. Програма фахового вступного іспиту в певній мірі базується на застарілих темах і питаннях,
окремі з яких вже не вивчаються у ЗВО України та, відповідно, на застарілій рекомендованій літературі. Також
частина питань стосується вузького програмного забезпечення, а не методів та технологій опрацювання даних, що
звужує коло потенційних абітурієнтів. Рекомендується змінити програму фахового вступного іспиту з урахуванням
зазначених зауважень. 3. На думку ЕГ, навчальне середовища на базі платформи Moodle застосовується не
комплексно у всіх напрямках навчального процесу. Використання такої єдиної платформи в ЗВО (або іншої єдиної
платформи) дозволить об'єднати в навчальному процесі всі складові - від представлення лекційних та навчально-
методичних матеріалів до здачі виконаних завдань та тестового підсумкового контролю. 4. З урахуванням
збільшення кількості здобувачів за ОП та в цілому, матеріально-технічна база потребує доповнення та підсилення в
частині забезпечення сучасною комп'ютерною технікою та збільшення кількості ліцензійного ПЗ. ЗВО може досить
швидко вирішити ці питання за рахунок внутрішніх ресурсів. Так доцільним, на думку ЕГ, є залучення сучасних
комп'ютерних аудиторій С1 та С2 для проведення лабораторних та практичних занять за ОП. Також ЕГ рекомендує в
більшій мірі залучати дистриб'юторів геодезичного обладнання для проведення майстер-класів з сучасним
геодезичним обладнанням або використовувати обладнання роботодавців, які під час зустрічей висловили свою
готовність до такого виду співпраці із ЗВО.
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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.

Експертна група відзначає, що ОП «Геодезія та землеустрій» у ВНУ має досить чітку направленість і, з врахуванням
її унікальності навіть в межах ЗВО (єдина технічна спеціальність), ставить особливі виклики щодо її реалізації.
Цілями ОП визначено підготовку висококваліфікованих здобувачів освіти, здатних до самостійної практичної та
науково-дослідницької діяльності у сфері геодезії та землеустрою які будуть конкурентоспроможними на ринку
праці. Унікальність ОП виявляється, насамперед, у підготовці фахівців з подвійною професійною кваліфікацією
(інженер-землевпорядник та інженер-геодезист), існуванням можливості продовжити навчання на наступному
науковому рівні в цьому ж ЗВО, спадкоємність традицій наукової школи у галузі геодезії та фотограмметрії. Вказана
спрямованість та унікальність ОП відповідає місії та стратегії ЗВО, що визначена в Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі
Українки на 2020-2024 роки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Strategy_VNU.pdf), а саме що створенні,
зберіганні та поширенні знань в природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах. Слід зазначити,
що в ЗВО розроблена окрема Стратегія розвитку освітньо-професійних програм спеціальності 193 Геодезія та
землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
08/StrategyOPP.pdf), що свідчить про цілісне бачення та підтримку в даному випадку спеціальності на всіх рівнях
освітньої траєкторії. Під час зустрічі з керівництвом ЗВО на початку візиту ЕГ та під час фінальної зустрічі було
підтверджено зацікавленість та готовність ЗВО до всебічної підтримки ОП в напрямку її удосконалення та швидкого
реагування на виклики, що з'являються в даній галузі знань та предметній області.

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

Насамперед, слід відзначити, що до складу розробників ОП окрім НПП входять представники від здобувачів вищої
освіти (Дивак В.О. та Морозюк Б.О.). Думка здобувачів враховується через проведення анкетувань та опитувань,
комунікування через студентські групи. Зокрема, за рекомендацією студента Морозюка Б.О. з метою конкретизації
змісту освітньої компоненти було змінено назву дисципліни "Організація територій" на "Просторову організацію
територій", та запропоновано перенесення її вивчення з першого на третій семестр (Витяг із протоколу № 11 від «15»
березня 2021 р. засідання кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру)
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-09/1-21_0.pdf. Свої побажання здобувачі могли висловлювати також і
через механізм громадського обговорення ОП, яке проводилося в 2020 році
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqiVx_U8okkJGswZDiHcMx6pURDFGVzFGUUdXMUhOSzJBVUdST0xMWUFWRC4u) та в
2021 році за цією ж анкетою. Під час проведення засідань кафедри з залученням стейголдерів вони також мають
можливість вносити свої пропозиції щодо очікуваних програмних результатів реалізації та відповідно цільових
фокусів ОП . На сторінці кафедри https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-zemlevporyadkuvannya-ta-kadastru
представлено витяги з протоколів № 9 від 12.03.2020 та № 11 від 15.03.2021р. в яких висвітлено активну участь
стейкхолдерів від роботодавців та НПП у вдосконаленні ОП. Зокрема за їх пропозиціями були введені в ОП ОК11 та
ОК13, що спрямовані на забезпечення здобувачів додатковими професійними компетентностями. НПП та
роботодавці під час зустрічей у фокус-групах підтвердили наявність такої співпраці. Крім того представники
роботодавців та випускників за даною ОП при зустрічах у фокус-групах зазначали про наявну практику
неформального обміну думками щодо цілей та ОК ОП з розробниками ОП, в тому числі під час проходження
здобувачами практик на їх підприємствах, круглих столах, тощо. Позитивною практикою також слід вважати
залучення одного із роботодавців - начальника управління містобудування та архітектури Волинської ОДА Томчука
М.І. до викладання за даною ОП, що дозволяє ще в більшій мірі врахувати сучасні тенденції розвитку галузі. Крім
того, на ОП було отримано рецензії інших стейкхолдерів, які можна переглянути за покликанням
https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-zemlevporyadkuvannya-ta-kadastru. Важливо відзначити, що одна із
позитивних рецензій є від доктора технічних наук, професора факультету інженерії пластмас та геодезії
Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Німеччина) Ансгара Брунна (http://rb.gy/sztq0o).
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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.

Головною тенденцією сьогодення є децентралізація влади в Україні і передача земель сільськогосподарського
призначення територіальним громадам, необхідність розробки комплексних планів розвитку територій, яка вимагає
ефективного поєднання зусиль архітекторів, геодезистів та землевпорядників, розвиток систем містобудівного
кадастру. Аналіз ФК та ПРН ОП свідчить, що вона є адаптованою до сучасних трендових напрямів у галузі
цифровізації, геоінформаційних технологій, формування інфраструктури геопросторових даних, моніторингу
територій, забезпечення сталого розвитку землекористування і в цілому до вимог ринку праці. Врахування
регіонального контексту в ОП реалізується через вибір відповідних тем кваліфікаційних робіт за матеріалами
підприємств регіону та опрацювання регіональних картографо-статистичних матеріалів під час практичної
підготовки здобувачів. Теми випускових кваліфікаційних робіт представлені за покликанням
https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-zemlevporyadkuvannya-ta-kadastru. НПП, що викладають за ОП, приймають
постійну участь у науково-практичних конференціях з представниками топографо-геодезичних та землевпорядних
організацій, галузевих громадських організацій та об’єднань, академічної спільноти України, що також сприяє
забезпеченню відповідності ОП тенденціям і пріоритетам розвитку ринку праці та спеціальності. Експертна група
відзначає, що при проектуванні та розробці ОП враховувався досвід подібних ОП інших ЗВО України, зокрема
Національного університету "Львівська політехніка", Київського національного університету будівництва та
архітектури, Національного університету водного господарства та природокористування, Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича, Ужгородського національного університету. Значна частина ОК
корелює з відповідними за змістом ОК вищезгаданих ЗВО, що також підтверджує відповідність ОП сучасним
тенденціям розвитку спеціальності. Досвід закордонних ЗВО в певній мірі враховано в ОП лише через зміст окремих
ОК, що носять технологічний характер, та реалізуються через методи навчання (застосування спеціалізованого
програмного забезпечення, методики проведення досліджень). Подвійна професійна кваліфікація здобувачів
(Інженер-землевпорядник. Інженер-геодезист), яка набувається здобувачами під час навчання за ОП робить їх
більш конкурентоспроможними на ринку праці.

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 України за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та
будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти відсутній. Компетентності та результати навчання, що
передбачені ОП «Геодезія та землеустрій» другого (магістерського) рівня вищої освіти, відповідають сьомому рівню
НРК. Унікальна можливість випускників за ОП отримувати подвійну кваліфікацію (інженер-геодезист та інженер-
землевпорядник) дозволяє в подальшому проходити процедури професійної сертифікації та набувати право
самостійного виконання геодезичних чи землевпорядних робіт.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП містить ОК, які дозволяють в значній мірі забезпечити формування двох професійних кваліфікацій (інженер-
геодезист, інженер-землевпорядник). Підтримка роботодавців відчувається при формуванні і реалізації ОП.
Випускники за ОП та роботодавці беруть активну участь у коригуванні ОП з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку галузі. Регіональний контекст підготовки за ОП реалізується за рахунок тем випускових кваліфікаційних
робіт та виконання науково-дослідних робіт кафедрою на об'єктах регіону. Враховано пропозиції здобувачів щодо
назви та відповідно змісту ОК12 та пропозиції НПП щодо введення ОК11 та ОК13.

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

ОП потребує підсилення та вивчення додатково досвіду щодо ФК та ПРН, що забезпечують вивчення питань
землевопрядного виробництва, просторового планування, розробки комплексних планів територій (зокрема через
зміст та взаємозвязки між ОК8, ОК9, ОК10, ОК12, ОК14). Їх логічна послідовність та відповідна наповненість темами
може бути реалізована при черговому перегляді ОП. Зауваження не є критичними, а направлені на удосконалення
ОП.

Рівень відповідності Критерію 1.

Сторінка 5



Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої освіти. Цілі
освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку
спеціальності, ринку праці та вітчизняних ЗВО, хоча окремі тенденції потребують підсилення. Загалом, ОП
відповідає критерію, недоліки є незначними.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Загальний обсяг ОП складає 90 кредитів ЄКТС, обов’язкові компоненти - 66 кредитів ЄКТС (73%), вибіркові 24
кредити ЄКТС(27%), що відповідає вимогам законодавства для другого (магістерського рівня вищої освіти). Термін
освітньої складової складає 1 рік 4 місяці, що відповідає нормам, встановленим Законом України « Про вищу освіту»
та регламентується “Порядком формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим
(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти...”
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
06/_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0
%D0%B2%D1%87._%D0%BF%D0%BB_2022%20%D0%91%2C%D0%9C%2C%D0%90%20%20.pdf

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

Зміст ОП має чітку структуру, виділяючи цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки. До звіту про
самооцінку ЗВО було долучено навчальні плани за ОП для денної та заочної форм навчання здобувачів. ОК в цілому
дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Послідовність та обсяги ОК
підпорядковані логіці навчання і викладання. Обов’язкові ОК, включені до ОП у сукупності радше призводять до
досягнення програмних результатів навчання. Аналіз робочих програм та силабусів показав достатньо чітку
організацію змістових тем та їх направленості, відсутність їх дублювання. Разом з тим, на думку експертної групи
доцільним є більш виважене формування структурно-логічної схеми з уточненням окремих змістовних тем та
модулів та їх взаємозв'язків. Так, наприклад, ОК9 "Моніторинг та охорона земель" варто було б вивчати в 3 семестрі
взамін 1 семестру, а ОК13 "Геодезична основа землевпорядних карт" - навпаки. До змістовних тем і модулів
землевпорядного спрямування (ОК12, ОК10, ОК9, ОК8, ОК6) доцільно було б застосувати підхід який би більш чітко
забезпечував вивчення ОК в напрямку від топографо-геодезичних робіт через землевпорядні роботи до управління
земельними ресурсами та просторового планування. Під час зустрічі із фокус-групою здобувачів з’ясовано, що
інтереси здобувача при визначенні співвідношення фактичного навантаження та обсягу окремих ОК за ОП
враховані та є збалансованими між собою та дозволяють успішно його виконувати.

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

Предметною областю ОП є галузь 19 “Архітектура та будівництво” та спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій».
Згідно навчальних планів 60% обов’язкових освітніх компонент ОП спрямовані на поглиблене вивчення
теоретичних основ, сучасних методик і технологій геодезії та землеустрою, питань раціонального використання
земельних ресурсів, управління територіями, застосування ГІС-технологій. Підбір обов'язкових ОК, що представлені
в ОП, в повній мірі відповідає предметній області визначеній для спеціальності. Поглиблений аналіз змісту
відповідних ОК (силабуси, теми кваліфікаційних випускових робіт) підтверджує їх направленість предметній
області. Освітні компоненти, що пропонуються до вільного вибору здобувачів, також належать до предметної області
спеціальності, пропонуючи здобувачам набути додаткових вузьких компетентностей. Залучення до викладання на
ОП представників виробництва (ст.викл.Томчук М.І.) та НПП, які виконують госпдоговірні науково-дослідні роботи
(доц.Радзій В.Ф.), дозволяють чітко втримувати спрямування ОП саме у визначеній предметній сфері. Наявні
інструменти та обладнання, програмне забезпечення, що використовуються в ОК ОП, є типовими для спеціальності
193 "Геодезія та землеустрій"
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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 ВНУ імені Лесі Українки напрацьована достатня нормативно-правова база для формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувача. Процес вибору вибіркових дисциплін регламентується Положенням про організацію
освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ, Положенням про
порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів ВНУ, Положенням про індивідуальний
навчальний план студента, Положенням про дистанційне навчання у ВНУ, Положенням про визнання результатів
навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ, Положенням про організацію
та проведення сертифікатних курсів у ВНУ, Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність
учасників освітнього процесу ВНУ, Положенням про проведення практики студентів ВНУ http://rb.gy/kaf2wc
.Здобувачам вищої освіти забезпечено можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через
індивідуальний вибір освітніх компонентів з вибіркових дисциплін, баз проведення практики за ОК15 “Виробнича
практика із написанням магістерської роботи”, ОК16 "Переддипломна практика із написанням магістерської
роботи", тем атестаційних кваліфікаційних робіт, тощо. Вивчення вибіркових дисциплін проводиться з першого
навчального року (першого семестру). Здобувачі ОП мають змогу обирати дисципліни в обсязі не менш як 27% від
загальної кількості кредитів ЄКТС ОП.Під час зустрічей у фокус-групах НПП, здобувачів, навчально-допоміжних
підрозділів було підтверджено реальну можливість вільного вибору ОК не лише випускової кафедри, а й з інших
ОП. При цьому кожна вибіркова ОП забезпечена силабусом, що дозволяє здобувачу під час обрання уточнити її
спрямованість. Також попередньо здобувач може ознайомитися з вибірковими дисциплінами в Каталозі освітніх
програм та вибіркових дисциплін https://vnu.edu.ua/uk/all-educations. Гарантом під час резервної зустрічі було
продемонстровано можливість вибору ОК з використанням системи "ПС-Журнал". Випусковою кафедрою за даною
ОП в Каталозі розміщено 12 дисциплін, які дають можливість здобувачам поглиблено вивчити певні "вузькі"
спрямування спеціальності. Слід зазначити, що така вибіркова дисципліна як "Землевпорядна експертиза" є вже
неактуальною, хоча перебуває в Каталозі, разом з тим "Фотограмметрія коротких відстаней" пропонує здобувачам
долучитися до спрямування, яке є унікальним в Україні і є надбанням наукової школи засновника випускової
кафедри - проф.Мельника В.М.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за даною ОП відбувається згідно з «Положенням про проведення
практики студентів ВНУ імені Лесі Українки" та ОП і передбачає практичну підготовку у вигляді виробничої
практики обсягом 4 кредити, переддипломної практики обсягом 6 кредитів. Всі ці види практик мають в закінченні
назви словосполучення "з написанням магістерської роботи", що дозволяє розпочати підготовку кваліфікаційної
випускової роботи вже на першому році навчання на матеріалах виробничих підприємств та організацій сфери
геодезії та землеустрою. Надані ЗВО накази про проведення практик за останні роки підтверджує відповідність баз
практик спрямуванню спеціальності ОП. Практична підготовка спрямована на забезпечення переважної кількості
ПРН, а також в повній мірі забезпечує ЗК та ФК. Під час зустрічей у фокус-групах роботодавців та здобувачів вищої
освіти відмічалося повна взаємодія між всіма сторонами в процесі проведення таких практик. Матеріали, отримані
під час практик, найчастіше є основними фактажними складовими кваліфікаційних випускових робіт. Надані ЗВО
зразки звітів здобувачів з практик підтверджують відповідність їх змісту цілям та завданням практичної підготовки
в сфері геодезії та землеустрою, носять прикладний зміст. Також аналіз навчального плану показує, що більше 50%
передбачених аудиторних годин складає практична підготовка у вигляді лабораторних та практичних занять. Під
час зустрічі у фокус-групі здобувачів вони відмічали їх задоволеність набутими компетентностями під час
практичних та лабораторних занять, проходження виробничої та переддипломної практик.

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

ОП сприяє набуттю soft skills. Такі навички формуються як при вивченні дисциплін загальної підготовки (Наукова
комунікація іноземною мовою, Методологія та організація наукових досліджень в галузі геодезії та землеустрою,
Інтелектуальна власність, Сучасні методики навчання, Цивільний захист та охорона праці в галузі, Правове
регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою), так і дисциплін професійної підготовки. Під
час проходження виробничої та переддипломної практик роботодавці та випускники за ОП відмічали можливість
набуття навичок і компетентностей критичного мислення, здатності навчатися протягом усього життя, креативного
мислення, адаптивності, міжособистісних відносин, вміння працювати в команді, тайм-менеджменту. Соціальні
навички здобувачі набувають і поза межами освітнього процесу - проведення культурних заходи із залученням
студентського самоврядування, формування інституту "старших наставників-хелперів". Такі заходи формують
навички активної громадської позиції, взаємодопомоги, відповідальності. Формуванню соціальних навичок також
сприяє діяльність, яка здійснюється здобувачами і академічною спільнотою ЗВО: у студентському самоврядуванні,
студентському профкомі. На жаль, під час зустрічі з фокус-групою студентського самоврядування, здобувачі з даної
ОП не входять до керівних органів, хоча є учасниками студентського самоврядування.
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7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Професійний стандарт відсутній. Компетентності та результати навчання, що передбачені ОП «Геодезія та
землеустрій» другого (магістерського ) рівня вищої освіти, відповідають сьомому рівню НРК

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

Обсяг навчального навантаження за ОП встановлюється Порядком формування освітніх програм та навчальних
планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями денної та заочної форм
навчання у ВНУ https://is.gd/0kG8Tz, Положенням про організацію освітнього процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ. http://rb.gy/isfgrw. В навчальному плані відображено 23
дисципліни, 16 з яких вивчаються на першому році навчання та 8 на другому, що не перевищує рекомендовані МОН
показники. Окремо в плані передбачається ОК "Написання випускної кваліфікаційної роботи" на який відведено 3
кредити без встановлення форми контролю, з них - 6 годин на консультування та 84 години самостійної роботи.
Загальна кількість іспитів - 8. Вони визначені для тих обов'язкових компонент ОП, які є базовими для предметної
області спеціальності “Геодезія та землеустрій”. Розподіл ОК між семестрами підібрано таким чином щоб
щотижневе навантаження здобувача освітнього ступеня магістра не перевищувало 18 годин. Решта часу відводиться
на СРС. На думку експертної групи такий розподіл навантаження здобувача за ОП є збалансованим. Під час
зустрічей у фокус-групах здобувачів, НПП та сервісних служб було підтверджено реалістичність співвіднесення
реального і декларованого навантаження в розрізі кожного освітнього компоненту, можливість його якісного
виконання у встановлених співвідношеннях та термінах. ЗВО шляхом щосеместрового онлайн-опитування
проводить моніторинг проблем здобувачів вищої освіти, в тому числі і щодо реалістичності навчального
навантаження в розрізі окремих ОК.

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.

Хоча за ОП «Геодезія та землеустрій» дуальна форма освіти не впроваджена, все ж існують достатньо гарні
передумови для її запровадження. Це підтверджується наведеною при зустрічі у фокус-групі випускників фактом
паралельної роботи за спеціальністю цілого ряду здобувачів в процесі навчання та достатньо тісними зв'язками з
роботодавцями. Слід відмітити також, що у ЗВО розроблено Положення про підготовку здобувачів освіти у
Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття
освіти http://rb.gy/alyuzi.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Постійний зв'язок з виробництвом забезпечує однозначну відповідність змісту та наповнення ОК та ОП предметній
області. Підтримка "вузького" для України напрямку "Фотограмметрія коротких відстаней", який є надбанням
наукової школи ВНУ, через формування відповідної вибіркової компоненти є позитивною практикою за даним
критерієм.

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

Доцільним є більш виважене формування структурно-логічної схеми з опрацюванням окремих змістовних тем та
модулів та їх взаємозв'язків. Це стосується, наприклад, ОК9 "Моніторинг та охорона земель" та ОК13 "Геодезична
основа землевпорядних карт". Змістовні модулі і теми землевпорядного спрямування необхідно підпорядкувати
чіткій ієрархії землевпорядного процесу з виходом на розв'язання комплексних науково-технічних задач

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Врахування зауважень ЕГ в значній мірі дозволять покращити ОП та носять рекомендаційний характер, можуть
бути реалізовані під час її наступного перегляду. Загалом, ОП відповідає критерію, недоліки є незначними.

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

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

Правила прийому на навчання за освітньою програмою оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
(https://vstup.vnu.edu.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b4%d0%be-
%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83-
%d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd/). Відповідно до них для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули
ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Прийом у 2022 на ОП здійснювався з
урахування складання фахового іспиту або розгляду мотиваційних листів. Всі положення правил прийому, що
стосуються вступу на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (терміни та порядок прийому заяв і
документів, порядок конкурсного відбору та зарахування), є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень, що підтвердилось під час зустрічі з фокус-групою здобувачів ВО.

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

Програма фахового вступного випробування (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/06/193_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90_%D0%A4%D0
%90%D0%A5_%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%97%D0%86%D0%AF_%D0%A2%D0%90_%D0%97%
D0%95%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%99_%D0%9C%D0%90%D0%93%
D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%A0_2022.pdf) опублікована на офіційному сайті ЗВО разом із переліком тестових
завдань фахового іспиту (http://cit.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/bases/applicant/applicant_TEST_322.html).
Проаналізувавши програму вступного випробування ЕГ було виявлено ряд зауважень щодо переліку
рекомендованої літератури, яка містить застарілі джерела, та деяких тем які виносяться на тестування, зокрема
питання пов’язані із конкретним програмним забезпеченням, що зменшує можливості вступників з інших ЗВО які
не вивчали їх. Фаховий іспит проводиться у формі комп'ютерного тестування. Кожне завдання містить чотири
варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Кожна правильна відповідь оцінюється у 5 балів. Всього тест
має 20 завдань. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Під час зустрічі з фокус-
групою здобувачів ВО вдалось дізнатись, що вступники ознайомлені із програмою вступного випробування та
переліком тестових завдань і користувались вищезазначеними матеріалами під час підготовки до фахового іспиту.

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.

У ВНУ ім. Л. Українки врегульовано питання визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти,
зокрема під час академічної мобільності. Вони є доступними для всіх учасників освітнього процесу та
регламентуються: «Правилами прийому до ВНУ ім. Л. Українки»
(https://vstup.vnu.edu.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B4%D0%BE-
%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-
%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD/ ); «Положення про організацію освітнього процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_%D1%80%D0%B5%D0%B
4.pdf); «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ ім.
Л. Українки” (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%
B4.-%D0%BC%D0%BE%D0%B1._%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf).
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі поданого студентом переліку
документів з результатами академічної довідки, залікової книжки, сертифікату, свідоцтва тощо та заявою здобувача.
Під час проведення акредитаційної експертизи ЕГ з'ясувала, що здобувачі ОП обізнані щодо можливості навчатись
за програмою подвійного диплому (за ОС бакалавр), також ведеться робота з уніфікації НП для реалізації програми
подвійного диплому за акредитованою ОП, відповідно до угоди про співпрацю з факультетом прикладної техніки та
інженерних вишукувань Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (м. Вюрцбург, Німеччина).
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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 неформальної освіти в ВНУ ім. Л. Українки регулюється «Положенням про визнання
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі
Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022_%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%
D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB_%D1%82%D0%B0%D1%82i%D0%B2_%D0%92%D0%9D%D0%A3_i%D0%BC._%D0
%9B.%D0%A3._%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf ). Положенням передбачено, що в межах навчального року
університет може визнати результати навчання, набуті в неформальній та/або інформальній освіті, в обсязі не
більше як 10% загального обсягу кредитів, передбачених ОП, що в магістерському рівні становить не більше ніж 5
кредитів. Визнання результатів навчання передбачено у силабусах ОК ОП «Геодезія та землеустрій», визначено, що
сертифікати участі у майстер-класах (семінарах, курсах тощо) на тематику, яка відповідає темам курсу, є достатньою
підставою для зарахування відповідних тем. Прикладів визнання результатів навчання, що отримані у
неформальній освіті, за період дії ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила та програма вступу за даною освітньою програмою є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних
положень. Вони загальнодоступні на офіційному сайті ВНУ ім. Лесі Українки. В правилах прийому достатньо
врахована особливість самої освітньої програми. Визначені правила визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти. Гарною практикою слід відмітити проведення фахового вступного випробування у формі
тестового контролю, який проводиться у "Центрі інноваційних технологій та комп’ютерного тестування".

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

Доцільно було б переглянути наповненість програми фахового іспиту зі спеціальності і актуалізувати рекомендовану
літературу. Також потрібно внести зміни до переліку тестових завдань які виносяться на фахове вступне
випробування, адже використання питань щодо конкретного програмного забезпечення зменшує шанси вступників
з інших ЗВО які, можливо, і не вивчали його.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма в цілому відповідає критерію 3. Зауваження ЕГ за пунктом 3.2 щодо внесення змін до програми
фахового іспиту зі спеціальності можна врахувати під час внесення змін до програми фахового іспиту.

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.

При проведенні навчального процесу ЗВО керується чинними нормативно-правовими документами, а також
внутрішніми положеннями ВНУ (https://ed.vnu.edu.ua/71-2/нормативні-документи-вну-імені-лесі-у). Основним
нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу у ВНУ імені Лесі Українки
є Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях
у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_ред.pdf). В навчальному
процесі за даною ОП використовуються наступні види занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, консультації
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та самостійна робота, які сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів
навчання. Також студентам надається можливість обирати керівника і тему дипломного проєкту, місце
проходження виробничої та переддипломної практик із написанням магістерської роботи. Про те під час резервної
зустрічі із гарантом та завідувачкою кафедри було з’ясовано, що студенти через введення воєнного стану не
направлялись на виробничу практику на підприємства та організації, а проходили її на випусковій кафедрі. За
результатами опитування здобувачів вищої освіти під час онлайн зустрічі, було також встановлено, що академічна
свобода студентів на даній ОП забезпечується шляхом надання їм права вільного вибору дисциплін відповідно до
«Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів освіти Волинського
національного університету імені Лесі Українки» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Положення_про_вiл_ний_вибiр____Ред_.pdf) та Положення про індивідуальний
навчальний план студента» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-Induvid_navj_plan_stud.pdf).
Вибір освітніх компонентів студентами здійснюється через «ПС-Журнал успішності-Web», що було
продемонстровано під час зустрічі з ознайомлення із матеріальною базою із гарантом та викладачами кафедри на
прикладі входження до особистого кабінету одного із студентів даної ОП. Формування спеціалізованих груп для
вивчення вибіркових дисциплін відбувається, враховуючи мінімальну чисельність студентів у групі – не менше як 7
осіб. У разі неможливості формування спеціалізованої групи таким студентам надається змога здійснити повторний
вибір у системі «ПС-Журнал успішності-Web» із переліку дисциплін, групи на вивчення яких уже сформовані.

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).

Освітня програма оприлюднюються на сайті університету у розділі Каталог освітніх програм та вибіркових
дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations), навчальний план розміщено на сторінці профілю освітньої
програми (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/heodeziya-ta-zemleustriy-2021r). Інформація щодо цілей, змісту та
очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів міститься
в силабусах обов'язкових та вибіркових навчальних дисциплін, які розміщені на сторінці профілю освітньої
програми (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/heodeziya-ta-zemleustriy-2021r.). Здобувачам вищої освіти надано
належний доступ до інформації про освітні компоненти ОП через дистанційну платформу Moodlе
(https://moodle.vnu.edu.ua). Структурне наповнення дисциплін на платформі дистанційного навчання було
продемонстровано під час зустрічі з ознайомлення із матеріальною базою із гарантом та викладачами кафедри. Для
оперативного інформування щодо змін в розкладі в університеті використовується електронний розклад занять
розроблений ПП Політек-софт (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi).

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП забезпечується через надання студентам можливості брати
участь у діяльності наукового гуртка «Управління земельними ресурсами»
(https://app.box.com/s/3kzycxou44wbl0kng79y25x3445edqia). Відповідно до навчального плану студенти проходять
переддипломну практику із написання магістерської роботи в межах якої проводять наукові дослідження за темою
випускової роботи. Представлений звіт із переддипломної практики студента Морозюк Б.О. підтверджує наявність у
ньому наукової складової. Також студенти беруть участь у написанні фахових наукових статей у співавторстві з
викладачами кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
(https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP73.pdf), тез доповідей із виступами на конференціях, що
організовуються університетом (http://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Moloda-
nauka2021skachana_compressed.pdf) та іншими закладами вищої освіти (https://konf-mbg.wixsite.com/lntu-bci-mbg-
2021).

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

Оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик відбувається на ОП за
результатами написання наукових публікацій, участі у конференціях, проходження курсів підвищення кваліфікації
т а онлайн-тренінгів. Відповідні зміни вносяться в силабуси існуючих ОК, що підтверджено під час зустрічі з
ознайомлення із матеріальною базою із гарантом та викладачами кафедри. Оновлені силабуси ОК затверджуються
на засіданні кафедри до початку навчального року, розглядаються і затверджуються навчально-методичною
комісією географічного факультету, після чого оприлюднюються. Поряд з тим, експертною групою було
встановлено, що потребує оновлення змісту ОК «Просторова організація територій» у напрямку землевпорядного
забезпечення планування територій об’єднаних громад. Також існує необхідність повної заміни вибіркової ОК
«Державна землевпорядна експертиза», що викликано змінами в земельному законодавстві. Окрім цього,
експертною групою була надана пропозиція щодо об’єднання дисциплін «Геопросторові бази даних» та «ГІС-
технології в геодезії та землеустрої», а також рекомендація щодо висвітлення в об’єднаній дисципліні особливостей
функціонування Національної кадастрової системи в Україні.
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Академічна мобільність у Волинському національному університеті імені Лесі Українки регулюється «Положенням
про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу" (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022-Положення_акад.-моб._оновлене.pdf). Усі учасники освітнього процесу ОП мають
можливості для міжнародної академічної мобільності, інформація щодо наявних програм обміну і міжнародного
стажування подана на офіційному сайті в розділі «Міжнародна співпраця, гранти» (https://inter-
dep.vnu.edu.ua/актуальні-можливості/). Під час онлайн зустрічі із випускниками ОП було з’ясовано, що випускниця
2021 р. Строчик Оксана Юріївна проходила навчання за кордоном в межах академічних обмінів в Університеті
прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt), м.
Вюрцбург (Німеччина). Також, проф. Уль А.В. та доц. Мельник О.В. у 2021 році були запрошеними професорами у
цьому ж університеті в рамках програми Erasmus+ .

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Усі учасники освітнього процесу добре поінформовані щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання.
Здобувачам вищої освіти надано належний доступ до інформації про освітні компоненти ОП через офіційний сайт
університету та дистанційну платформу «ПС-Журнал успішності-Web». Міжнародне співробітництво на даній ОП
добре розвивається та має перспективи для розширення.

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

Оновлення змісту освітніх компонентів потребує актуалізації відповідно до сучасних виробничих практик та змін в
законодавстві. Потребує повної заміни вибіркова ОК «Державна землевпорядна експертиза», що викликано
змінами в земельному законодавстві. А також існує необхідність щодо об’єднання дисциплін «Геопросторові бази
даних» та «ГІС-технології в геодезії та землеустрої» з обов’язковим висвітленням в об’єднаній дисципліні
особливостей функціонування Національної кадастрової системи в Україні.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Рекомендації та пропозиції ЕГ можуть бути враховані під час наступного перегляду ОП. Загалом, ОП відповідає
критерію, недоліки є незначними.

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

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

Форми контрольних заходів регулює «Положення про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі
Українки» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_%D1%80%D0%B5%D0%B
4.pdf ) та «Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного
тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022-
%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96__%D0%9FI%D0%94%D0%A1%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%A2%D0
%95%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%92_2020_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf ). Всі форми контрольних заходів по
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ОК є загальноприйнятими та представлені по кожному ОК в силабусах, що розміщені у вільному доступі на сайті
університету у розділі «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін» (https://vnu.edu.ua/uk/all-
educations/heodeziya-ta-zemleustriy-2021r). Здобувачі можуть дізнатися про форми поточного та підсумкового
контролю, а також критерії оцінювання по кожному ОК. На зустрічі із здобувачами ЕГ знайшла підтвердження, що
вони є для них зрозумілими та обговорюються викладачами дисциплін на перших заняттях. Таким чином, ЕГ
вважає форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання такими, що оприлюднені заздалегідь. Здобувачі також
розповіли про форми контрольних заходів поточного оцінювання (захист практичних робіт, опитування,
тестування), а також підсумкового контролю (модульні контрольні роботи, екзамен, залік та ін.), що на на думку ЕГ
дозволяє комплексно перевірити досягнення ПРН за кожною навчальною дисципліною ОП.

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

Стандарт за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій відсутній. У ЗВО використовуються загально прийняті форми
атестації здобувачів вищої освіти, а підсумкова атестація здійснюється у вигляді підготовки та публічного захисту
магістерської роботи.

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

Правила проведення контрольних заходів будь якої форми (поточних та підсумкових) чітко регламентуються
низкою положень, які вказані у звіті про СО та розміщені на сайті ЗВО. Зокрема: Положенням про організацію
освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
(https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_%D1%80%D0%B5%D0%B
4.pdf) , Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНУ імені Лесі
Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022_Polozh_pro_otzin_%D0%A0%D0%B5%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%9C%
D0%95%D0%94.pdf ), Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі
комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/2022-
%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96__%D0%9FI%D0%94%D0%A1%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%A2%D0
%95%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%92_2020_%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf ) та Положенням про порядок і
процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf ). Згідно даних документів оскарження результатів
контрольних заходів, зокрема заліків та екзаменів допускається не більше двох разів за відповідним ОК. Перший раз
викладачеві ОК, другий – комісії, яка створюється згідно розпорядження декана факультету. Також згідно вказаних
вище нормативних актів, у разі, якщо здобувач без поважних причин не пройшов семестрову атестацію згідно із
графіком, то вона може бути перенесена не більш як на один місяць. Здобувачі, які не підтвердили досягнення
відповідних ОПП компетентностей під час атестації, мають право на повторне її проходження впродовж трьох років
за умови наявності вакантних місць в межах ліцензованого обсягу. На зустрічі із здобувачами ВО обговорювалася
можливість оскарження результатів, проте відповідні процедури на ОП не застосовувалися. Під час спілкування на
зустрічах з фокус-групами здобувачів ВО та НПП встановлено, що затверджені правила є доступними та
зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. Загалом така система дозволяє здобувачу накопичувати бали
впродовж семестру в рамках поточного контрольного оцінювання і за умови набрання 75 і більше балів отримати
підсумкову оцінку без складання екзамену, або автоматичне отримання заліку в залежності від ОК. Також на
зустрічах було з’ясовано, що для проведення підсумкового контролю знань використовується низка платформ,
зокрема платформ Moodle, Open Test та програмного забезпечення «Центру інноваційних технологій та
комп’ютерного тестування».

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.

Дотримання академічної доброчесності в ЗВО регламентується низкою нормативних документів які представлені у
звіті СО та на офіційному сайті ЗВО. В даних документах чітко та в зрозумілій формі зазначена політика, стандарти
та процедура дотримання академічної доброчесності. Під час зустрічі ЕГ із здобувачами вищої освіти було
встановлено, що вони поінформовані про дотримання академічної доброчесності та беруть участь у заходах які
проводить ЗВО з метою її популяризації. Щороку науковим товариством аспірантів і студентів ВНУ ім. Л.Українки
проводяться заходи присвячені Міжнародному дню академічної доброчесності (https://ra.vnu.edu.ua/akademichna-
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dobrochesnist-rozumiyemo-znayemo-dotrymuyemosya/,
https://www.facebook.com/Geography.Faculty17/posts/pfbid0Je7o61P7B9ft56GzEJ5mAuCxoCvAmiZBD5YbB8bWASeZbd
wQQKizQsZ7ungVx29Nl ). В рамках даного підкритерію ЕГ відзначає, що ВНУ імені Лесі українки пройшов
конкурсний відбір і став одним із університетів – учасників проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості
освіти». (https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/academic-iq/), що свідчить про популяризацію
академічної доброчесності серед студентів та викладачів. На зустрічах із фокус-групами здобувачів ВО та НПП було
з’ясовано, що наукові і навчальні праці, зокрема і магістерські роботи перевіряються на наявність запозичень. В
Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів
вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://ra.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf ) відображено перелік програм в яких можна
провести таку перевірку. Також ЕГ для ознайомлення було надано копії заяв-свідчень та висновків про перевірку на
наявність запозичень.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ВНУ ім. Лесі Українки розроблено і опубліковано у відкритому доступі документи, що регламентують форми
контрольних заходів та атестації здобувачів. Всі учасники освітнього процесі підтвердили чіткість і зрозумілість
форм підсумкового і поточного контролю. ЗВО активно проводить політику популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів ВО та НПП.

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

Доцільно було б проводити всі форми контролю на одній платформі, до прикладу Moodle яка використовується в
ЗВО, особливо в умовах дистанційного навчання. Гарною практикою було б проводити перевірку на наявність
запозичень в одній програмі, яка дозволить використовувати ресурси університетського репозиторію наукових робіт
та інтернет-джерел. Більше того, університетом було укладено угоду з сервісом "Unicheck" ресурси якого
використовуються великою кількістю ЗВО в Україні.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи сильні сторони освітньої програми, а саме: чіткість та зрозумілість форм контролю та критеріїв
оцінювання здобувачів; прозорість проведення контрольних заходів, що забезпечує об’єктивну оцінку знань; чіткі та
зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності експертна група дійшла висновку,
що існуючі недоліки можливо усунути, вони не носять системного характеру і ОП за Критерієм 5 відповідає рівню 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.

Розподіл ОК за НПП здійснюється відповідно до професійних навичок і кваліфікації. Окрім наявності необхідного
наукового ступеню та/або вченого звання, основними вимогами щодо відповідності викладання ОК є кваліфікація,
наявність наукових публікацій, які відповідають тематиці ОК та підвищення професійної кваліфікації викладачів за
тематикою. Для реалізації ОП та забезпечення програмних результатів навчання викладачі кафедри здобули освіту
за ОС Магістр зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій» (Радзій В.Ф., Мельник Ю.А. (сумісник)), а також
залучили за сумісництвом до викладання дисципліни «Новітні технології технології геодезії та землеустрою» д.т.н.
Іванчука О.М. Додатково, як доказова база, надано документи, які підтверджують підвищення професійної
кваліфікації викладачами кафедри. На думку ЕГ, викладачі кафедри відповідають за професійним рівнем тим ОК,
які викладають, а це, в свою чергу, забезпечує досягнення ПРН.
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2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Конкурсний відбір викладачів здійснюється на підставі Положення щодо проведення конкурсного відбору для
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
10/Положення%20щодо%20проведення%20конкурсного%20відбору%20для%20заміщення%20вакантних%20посад
%20НПП.pdf). Положенням регулюються формальні і специфічні вимоги під час конкурсного відбору НПП. Під час
онлайн зустрічі із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було встановлено, що з 2015 року в ЗВО
створено реєстр науково-педагогічних працівників, інформація якого оновлюється кожен місяць за поданням
завідувача кафедри. Таким чином, адміністрація має можливість проводити моніторинг досягнень НПП у
професійній діяльності за останні п’ять років відповідно до п.38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
та провести експертизу щодо забезпечення кожної освітньої компоненти ОП. Саме ця інформація та рейтинговий
бал враховується кадровою комісією під час конкурсного добору викладачів. Під час інтерв’ювання НПП було
встановлено, що процедура конкурсного добору та рейтингування є прозорою та зрозумілою.

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

ЗВО залучає роботодавців до освітнього процесу у форматі обговорень на засіданнях кафедри, а також засідань
круглих столів та конференцій (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/naukovci-geografichnogo-fakultetu-obgovorili-zi-
steykkholderami-problemi-ta?fbclid=IwAR0pld3piJg-0ingueAs2rRONECgFP9Vl3mIjsGLEkTDjFaN1rGXgZago0g). Під час
онлайн зустрічі із роботодавцями було встановлено, що останні також залучаються до проведення виробничих
практик із написання магістерської роботи, підвищення кваліфікації та стажування НПП, проведення державної
атестації. Так, у 2019/2022 н.р. ДЕК очолював начальник управління містобудування та архітектури Волинської
обласної державної адміністрації Томчук М.І. Також роботодавці, а саме ДП «ВНДП інститут землеустрою»
залучається до проведення ярмарок вакансій (https://vnu.edu.ua/uk/articles/yarmarok-vakansiy). Окрім цього, ВНУ
імені Лесі Українки та КП Волиньприродресурс Волинської обласної ради підписали меморандум про співпрацю, що
передбачає організацію спільних заходів, сприяння співробітництву в практичних, прикладних, наукових й освітніх
проєктах.

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

В межах співпраці Вищою технічною школою Вюрцбург-Швайнфурт було проведено для студентів відкриту лекцію
доктором Ансгаром Бруном на тему: «Застосування цифрового лазерного сканування та цифрової наземної
фотограмметрії для вирішення прикладних інженерних задач», а також навчальний семінар на тему: «Застосування
цифрової фотограмметрії в малому та середньому бізнесі». Отримала підтвердження інформація, подана у
відомостях про самооцінювання, щодо залучення з вересня 2022 р. до навчального процесу на умовах сумісництва
(0,2 ставки) начальника управління містобудування та архітектури Волинської ОДА Томчука М.І. для ведення
дисципліни «Просторова організація територій».

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

Сприяння професійному розвитку НПП в ЗВО регулюється Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних
і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки (http://ra.vnu.edu.ua//wp-
content/uploads/2018/09/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) та Положенням про наукове стажування
аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників Волинського національного університету імені
Лесі Українки у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном (http://ra.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/09/Polozhennya-pro-naukove-stazhuvannya.pdf). Так, у 2020 році Радзій В.Ф. приймав участь в
онлайн-курсі підвищення кваліфікації за програмою "Планування використання території – ефективне управління
ресурсами громади" та отримав відповідний сертифікат. Також в межах програми Erasmus+ з Університетом
прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт під час International Teaching Week викладачі кафедри Уль А.В. та Мельник
О.В. прочитали лекції на тему: "Komparative Analyse der Erfahrungen der Europäischen EU- Ländern und der Ukraine im
Bereich Räumlicher Planung" та "The contribution of Ukraine to the global remote sensing process: past and perspectives".
Інформацію відображено на сторінці кафедри у Facebook
(https://www.facebook.com/groups/450684912460705/posts/890771325118726/). Під час онлайн зустрічі із
допоміжними (сервісними) структурними підрозділами було підтверджено, що для підвищення рівня володіння
іноземною мовою у ЗВО організовано діяльність мовних центрів. Проте викладачі, які викладають на даній ОП не
поінформовані щодо таких можливостей та не використовують них.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу й бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в
роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені Правила внутрішнього розпорядку
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
12/Правила%20внутрішнього%20розпорядку%20ВНУ%20імені%20Лесі%20Українки.pdf) та Колективним
договором Університету. Зокрема, Правила внутрішнього розпорядку до працівників Університету визначено такі
заохочення: подяка, преміювання, нагородження цінним подарунком, нагородження грамотою, нагородження
нагрудним знаком тощо. У додатках до Колективного договору Університету
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Koldog20201-2025new.pdf), а саме додатку 3 «Положення про
преміювання працівників» та додатку 4 «Положення про встановлення надбавок та доплат працівникам
Університету» передбачаються наступні заохочення: працівникам за здобуття наукового ступеня доктора наук (20
тис. грн.), за публікацію у журналі, що входить до наукометричних баз даних Scopus (Q1) (5 тис. грн.), за
результатами рейтингового оцінювання викладачів (залежить від абсолютного значення рейтингу), за знання та
використання в роботі іноземної мови (10 % посадового окладу). Це було також підтверджено піч час онлайн
зустрічі із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами. Зокрема, грамотами ректора ВНУ імені Лесі
Українки відзначено Волошина В.У. та Мельника О.В. Вчена рада університету підтримала нагородження Волошина
В.У. заохочувальною відзнакою (медаллю) «За заслуги в геодезії і картографії» ІІІ ступеня УТГК (2018 р.) За
результатами рейтингування Уль А.В. та Мельник О.В. були відзначені преміальними винагородами

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Викладачі кафедри відповідають за професійним рівнем тим ОК, які викладають, що забезпечує досягненню ПРН.
Позитивним моментом є перекваліфікація НПП для здобуття ОС магістр за спеціальністю 193 «Геодезія та
землеустрій», а також додаткове залучення (за сумісництвом) кадрів вищої кваліфікації до викладання на ОП.
Важливим аспектом є залучення до викладання на умовах сумісництва (0,2 ставки) начальника управління
містобудування та архітектури Волинської ОДА Томчука М.І. Заохочення викладачів здійснюється на системній
основі відповідно до затверджених положень і нормативних документів. ЗВО стимулює розвиток викладацької
майстерності за здобуття наукового ступеня доктора наук, за публікацію у журналах, що входять до наукометричних
баз даних Scopus (Q1), за досягнення високого рейтингу, за знання та використання в роботі іноземної мови.

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

НПП на даній ОП не поінформовані щодо можливості проходження курсів із вивчення іноземних мов в Центрі мов
та комп'ютерних технологій ЗВО. ЕГ рекомендує ширше висвітлювати інформацію про мовні курси для НПП, які
проводяться в ЗВО, через сайт університету, сторінку Центру, соціальні мережі, а також повідомлення деканату.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Врахування рекомендацій та пропозицій ЕГ сприятиме підвищенню мовної компетентності як складової
професійних компетентностей НПП. Загалом, ОП відповідає критерію, недоліки є незначними.

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.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців за ОП «Геодезія та землеустрій» ЗВО має достатні фінансові та
матеріально-технічні ресурси. У корпусі К, де проводяться заняття переважної кількості освітніх компонентів
спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». ЗВО було представлено чотири спеціалізовані лабораторії (лабораторія
геодезичного моніторингу (К-103), науково-дослідна лабораторія (К-201), фотограмметрична лабораторія (К-205),
лабораторія ГІС-технологій (К-204)) та приміщення для зберігання геодезичних приладів (геокамера). Аналіз
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відомостей самооцінювання, перегляд відеозвіту та додатково наданих документів ЗВО про матеріально-технічне
забезпечення, дозволив зробити ЕГ висновки про недостатнє матеріально-технічне забезпечення. А саме те, що
системні блоки та монітори лабораторії ГІС-технологій (К-204) є застарілими та не дають можливість в повній мірі
виконувати ті завдання, які передбачені робочими програмами ОК даної ОП. Під час проведення огляду Тому ЕГ
було запропоновано ЗВО в дистанційному режимі представити альтернативні варіанти забезпечення ОП
комп’ютерними класами. Під час онлайн зустрічі було представлено комп’ютерні класи навчально-лабораторного
корпусу С (Географічний факультет), а саме аудиторії С1 -13 комп’ютерів та аудиторії С2 – 18 компютерів, які
відносяться до «Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування», в яких студенти даної ОП проходять
тестування. Вказавши на цей факт на фінальній зустрічі з адміністрація ЗВО, ЕГ було запевнено, що заняття з
дисциплін, які потребують геоінформаційного забезпечення проводитимуться саме в цих аудиторіях (С1 та С2).
Недостатнім, на думку ЕГ, є також забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням. Поряд із використанням
безплатного (QGIS) та демонстраційного (GIS 6, Digitals 5.0) спеціалізованого програмного забезпечення, існує
необхідність придбання навчальних ліцензій цих програм для забезпечення якісної підготовки здобувачів, які
навчаються на даній ОП. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми доступне через платформу
дистанційного навчання Moodle (https://moodle.vnu.edu.ua), що було продемонстровано під час зустрічі з
ознайомлення із матеріальною базою із гарантом та викладачами кафедри. Поряд з тим, підсумковий контроль
дисциплін ОП здійснюється у відділі технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного
тестування (http://cit.vnu.edu.ua). Тому, на думку ЕГ існує необхідність всеохоплюючого використання в
навчальному процесі електронного навчального середовище Moodle, від представлення лекційних та навчально-
методичних матеріалів до здачі виконаних завдань та тестового екзаменаційного контролю. Це дозволить також
вивільнити комп’ютерні класи «Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» для проведення
лабораторних занять.

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.

Освітнє середовище, створене в ЗВО, задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти за ОП, забезпечує
вільний доступ здобувачів вищої освіти та НПП до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів,
необхідних для провадження освітньої, викладацької та наукової діяльності. Здобувачі вищої освіти, які навчаються
за даною ОП, мають можливість безоплатно користуватися інфраструктурою Університету (спортивні зали та
майданчики, бібліотека та музеї), географічного факультету (пандус, гардероб та сховище) та кафедри геодезії,
землевпорядкування та кадастру (навчальні аудиторії та лабораторії). Для оздоровлення та проходження практики
університет у своєму розпорядженні має відпочинковий комплекс Гарт, який знаходиться на березі озера Світязь.
ЗВО також надає можливість здобувачам ОП приймати участь у громадському та студентському самоврядуванні,
отримувати академічні, соціальні стипендії та матеріальну допомогу.

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.

ЗВО створює безпечне освітнє середовище для життя і здоров’я студентів керуючись Правилами внутрішнього
розпорядку (https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-ukrayinki) та
інструкціями з охорони праці (https://vnu.edu.ua/uk/viddil-okhorony-pratsi). В університеті облаштовані сховища, що
створює можливість в умовах воєнного стану здійснювати навчальний процес в очному форматі. У ЗВО діє
психологічна служба, яка в умовах воєнного стану основні зусилля сконцентрувала на підтримці здобувачів ВО, що
знаходяться в лавах ЗСУ, в підрозділах територіальної оборони, а також сімей студентів у яких батьки знаходяться
на фронті. Також психологічна служба запровадила для усіх студентів короткострокові навчальні семінари
«Стресостійкість у кризові моменти життя», на яких вони отримують першу психологічну допомогу. Окрім цього, на
сайті ЗВО розміщено методичні рекомендації «Організація безпечного освітнього середовища в умовах воєнного
стану» (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2022-
08/Організація%20безпечного%20освітнього%20середовища%20в%20умовах%20воєнного%20стану.pdf), де
розміщені поради щодо алгоритму дій учасників освітнього процесу під час загрози чи виникнення надзвичайних
ситуацій воєнного характеру. Спираючись на результати інтерв’ювання здобувачів освіти, допоміжного персоналу,
огляд приміщень за допомогою відеозвіту, ЕГ вважає, що освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я
студентів.

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

Освітню та консультативну підтримку здобувачів ВО здійснюють викладачі ОП, зокрема проводять консультації,
надають відповідні навчально-методичні матеріали, доступ до електронних курсів, репозитарію, залучають до
наукової роботи. Кожна академічна група має закріпленого куратора, який забезпечує консультативно-
організаційну допомогу щодо роз’яснення питань, які виникають у рамках освітнього процесу, інформує студентів
про їх права, обов’язки та можливості, надає емоційну та мотиваційну підтримку. Це було підтверджено на онлайн
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зустрічі із студентським самоврядуванням. Інформаційна підтримка також здійснюється через офіційний сайт
університету, веб-сторінку факультету та систему дистанційного навчання, яка реалізується за допомогою
віртуального навчального середовища Moodle. Інформаційно-освітню підтримку надає бібліотека ВНУ імені Лесі
Українки. На зустрічі із сервісними підрозділами було підтверджено, що відділом міжнародних зв’язків на постійній
основі надається консультаційна підтримка здобувачам ВО щодо участі в наукових проєктах та стажуваннях
закордоном. Відділ міжнародних зв’язків через власну інтернет-сторінку інформує щодо можливостей
стипендіального та грантового навчання, стажування, проведення досліджень за кордоном (https://inter-
dep.vnu.edu.ua/актуальні-можливості/). Інформаційну та соціальну підтримку забезпечують органи студентського
самоврядування, які здійснюють її за допомогою «хелперів» (зі слів заступника студентського декана географічного
факультету Ляховського Дмитра) у кожній академічній групі для вирішення питань захисту прав та інтересів
здобувачів вищої освіти, проблем їх навчання, побуту та дозвілля, а також забезпечення зворотнього зв'язку з
адміністрацією університету та факультету. Соціальна підтримка ведеться відділом молодіжної політики та
соціальної роботи і реалізується через надання соціальної стипендії та матеріальної допомоги. Психологічна служба
університету забезпечує консультативну та соціальну підтримку здобувачів відповідно до Положення про
психологічну роботу (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
07/Положення%20про%20психологічну%20службу.pdf).

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

В університеті створено умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. Відповідно
до п. 9.12 «Положення про організацію освітнього процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки» (https://ed.vnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/08/2022Polozhennya_pro_org_anizatsiyu_navch._pr_otsesu_u_VNU_ред.pdf) для осіб з
особливими освітніми потребами організовується навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей. А саме,
на початку навчального року в деканатах та на випускових кафедрах вивчають контингент здобувачів з особливими
освітніми потребами, які зараховані на перший курс, для забезпечення реалізації освітнього процесу відповідно до
навчальних планів. В окремих випадках з урахуванням індивідуальних характеристик здобувачів освіти з
особливими освітніми потребами можливе навчання за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком. В
Університеті, та на географічному факультеті зокрема, створене безбар’єрне доступне середовище для осіб з
обмеженими руховими можливостями (пандус на 1 поверсі, зручні ліфти), а також налагоджено супровід
студентами-волонтерами. Серед здобувачів ступеня магістра за ОП «Геодезія та землеустрій» немає осіб з
особливими освітніми потребами.

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

В ЗВО запроваджена зрозуміла політика та чіткі процедури вирішення конфліктних ситуацій пов’язаних з
сексуальними домаганнями та дискримінацією, які регулюються Положенням про порядок і процедури вирішення
конфліктних ситуацій (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-
02/Polozhennia_poriadok_vyrishennia_konfliktnykh_sytuatsii.pdf). З метою попередження та запобігання виникнення
конфліктних ситуацій, в Університеті згідно зі Статутом (розділ 3.6, пп. 10) введена заборона будь-яких форм
дискримінації у процесі освітньої діяльності. Зокрема, заборонені: дискримінаційні висловлювання як такі, що
містять образливі, принизливі твердження щодо осіб на підставі статі, зовнішності, одягу, сексуальної орієнтації;
утиски, які є приниженням особи або групи осіб, їхньої людської гідності за певними ознаками або які створюють
напружену, ворожу, образливу або зневажливу атмосферу; мова недоброзичливості, висловлювання, що містять
образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи групи осіб на підставі раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження,
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мови або інших ознак. При виникненні конфлікту
інтересів з боку будь-яких суб’єктів освітнього процесу здобувач вищої освіти або співробітник Університету має
можливість подати звернення на ім’я декана факультету, ректора Університету з метою вирішення ситуації. Наказом
ректора Університету при необхідності створюється комісія з розгляду звернень щодо проявів конфлікту інтересів,
склад якої формується відповідно до конкретної ситуації. Комісія приймає рішення щодо заходів з приводу
отриманого звернення протягом десяти робочих днів з моменту його отримання. Робота з питань запобігання та
виявлення корупції у ЗВО реалізується через інтернет-сторінку вузу «Повідомити про корупцію», де зазначено, що
існує можливість повідомити про виявлені факти через «скриньки довіри», що розміщенні у кожному корпусі та
факультеті університету та звернувшись на «лінію довіри» за зазначеною електронною поштою або задзвонивши на
вказані мобільний та стаціонарний телефони. Під час онлайн зустрічей із студентами та представниками
студентського самоврядування встановлено, що конфліктних ситуацій, пов’язаних з сексуальними домаганнями,
дискримінацією та корупцією, не траплялося.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

В університеті облаштовані сховища, що створює можливість в умовах воєнного стану здійснювати навчальний
процес в очному форматі дотримуючись безпекових умов. Відділом міжнародних зв’язків на постійній основі
надається консультаційна підтримка здобувачам ВО щодо участі в наукових проєктах та стажуваннях закордоном, а
також проводиться інформування щодо можливостей стипендіального та грантового навчання, стажування,
проведення досліджень за кордоном через власну інтернет-сторінку. У ЗВО діє психологічна служба, яка в умовах
воєнного стану основні зусилля сконцентрувала на підтримці здобувачів ВО, що знаходяться в лавах ЗСУ, в
підрозділах територіальної оборони, а також сімей студентів у яких батьки знаходяться на фронті.

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

Системні блоки та монітори лабораторії ГІС-технологій (К-204) є застарілими та не дають можливість в повній мірі
виконувати ті завдання, які передбачені робочими програмами ОК даної ОП. ЕГ рекомендовано проводити заняття
в комп’ютерних класах навчально-лабораторного корпусу С (Географічний факультет), а саме в аудиторіях С1 (13
комп’ютерів) та аудиторіях С2 (18 комп’ютерів), які відносяться до «Центру інноваційних технологій та
комп’ютерного тестування». Недостатнім, на думку ЕГ, є також забезпечення ліцензійним програмним
забезпеченням. ЕГ рекомендовано придбання навчальних ліцензій програм GIS 6 та Digitals 5.0 для забезпечення
якісної підготовки студентів, які навчаються на даній ОП. Також ЕГ рекомендує проводити тестовий
екзаменаційний контроль в навчальну середовищі Moodle. Це дозволить забезпечити всеохоплююче використання
в навчальному процесі електронного навчального середовище Moodle та дасть можливість вивільнити комп’ютерні
класи «Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування» для проведення лабораторних занять на цій
ОП.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Врахування рекомендацій та пропозицій ЕГ дозволить реалізувати на ОП наявний потенціал матеріального-
технічного та програмного забезпечення Географічного факультету та забезпечити всеохоплююче використання в
навчальному процесі електронного навчального середовище Moodle Загалом, ОП відповідає критерію, недоліки є
незначними.

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 освітніх програм у ВНУ імені Лесі
Українки регламентуються цілим рядом внутрішніх нормативних документів. Сюди слід віднести Порядок
формування освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським), другим
(магістерським) та третім (освітньо-науковим, освітньо-творчим) рівнями вищої освіти денної (очної) та заочної
форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/ialc4r, Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та
закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки http://rb.gy/ykwg8y. Положенням передбачено щорічний
перегляд ОП. З метою удосконалення ОП робочою групою здійснюється моніторинг відповідності ОП сучасним
тенденціям розвитку галузі, збираються пропозиції від роботодавців, здобувачів, вивчається досвід вітчизняних та
закордонних ЗВО, що здійснюють підготовку здобувачів в даній галузі та за спеціальністю. Найбільш пропозицій
щодо зміни ОП було надано у 2020 та 2021 роках і які були імплементовані в ОП 2021року. Узгоджені позиції було
відображено в ОП і навчальних планах, оновлену програму в установленому порядку було введено в дію. Ці зміни в
більшості стосувалися отримання відповідних професійних кваліфікацій за ОП, осучаснення назв та змісту цілого
ряду ОК, врахування зауважень рецензентів. До звіту з самоаналізу було додано ОП 2021 та 2022 року в яких зміни
полягали лише в зміні процедури здійснення контролю залікових дисциплін. ЗК, ФК та ПРН, ОК не зазнавали при
цьому змін. Затверджена ОП розміщена на сайті ВНУ (https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/heodeziya-ta-zemleustriy-
2021r). Процедура викладена у документах підтверджується під час роботи у фокус-групах.

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

Під час роботи у фокус-групах здобувачів вищої освіти та випускників (більша частина випускники 2020 та 2021
років) було підтверджено їх участь у процесах розробки, перегляду та обговорення ОП. Можливими були декілька
шляхів такої взаємодії а саме: 1) входження до складу робочої групи (Морозюк О.Б.); 2) подання пропозицій іншими
здобувачами шляхом щосеместрового анкетування; 3) комунікування щодо більшості питань через кураторів
академічних груп. Здобувачі освіти можуть вносити свої пропозиції щодо змісту, цілей, структури, програмних
результатів навчання на ОП. Так за результатами обговорення ОП в академічних групах було враховано пропозицію
здобувача Морозюка Б.О. щодо зміни назви дисципліни Організація територій на Просторова організація територій,
що була висловлена з метою конкретизації змісту освітньої компоненти у сфері просторових методів планування
території, а також перенесення її вивчення з 1 на 3 семестр. Фокус-група студентського самоврядування підтвердила
встановлену політику керівництва закладу щодо залученості здобувачів до участі у діяльності Вчених рад
факультетів, Вченій раді університету до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості. Також існує процедура соціологічного опитування здобувачів Освіта очима студентів, а результати
аналізуються та обговорюються на засіданнях кафедри.

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

За даною ОП існує практика залучення роботодавців до обговорення цілей, змісту та очікуваних програмних
результатів навчання. Насамперед слід зазначити, що зв'язок з роботодавцями підтримується через формальне та
неформальне спілкування. При зустрічі у фокус-групі роботодавців було визначено, що питання вдосконалення ОП
надзвичайно є близькими для роботодавців, адже вони очікують фахівців з певним набором компетентностей.
Відмічаючи достатній рівень підготовки випускників, роботодавці вказували на можливість висловлювати свої
побажання під час круглих столів, за результатами практик здобувачів на їх підприємствах у відповідних відгуках,
через громадське обговорення ОП. Формально свої рецензії щодо ОП надали Управління містобудування та
архітектури Волинської ОДА, ДП Волинський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою, ПрАТ
Волиньводпроєкт, ДП Волиньприродресурс, тощо. Частина їх зауважень та рекомендацій була врахована. Зокрема,
побажання Павлишина В.П. щодо доцільності підготовки фахівців із подвійною професійною кваліфікацією,
Томчука М.І. щодо актуальності багатопрофільної підготовки майбутніх інженерів-геодезистів та інженерів-
землевпорядників для потреб галузі у Волинському регіоні, Хвисюка А.К. щодо актуальності проходження
здобувачами виробничої практики в установах Волинської області. Важливо також зазначити, що під час зустрічі у
фокус-групі випускників, що закінчували навчання за ОП в 2021 році, також були вже фактично і роботодавці. За їх
словами, добре володіючи знаннями про ОП вони при будь-якій формальній чи неформальній нагоді надають свої
пропозиції, вболіваючи за позитивний розвиток ОП. В більшості ці пропозиції стосуються змісту окремих ОК.

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

ВНУ імені Лесі Українки намагається активно підтримувати зв'язки зі своїми випускниками. Так в університеті
створена та функціонує Асоціація випускників http://rb.gy/ymxn1q. Випускники мають можливість приєднатися до
Асоціації, а заповнивши відповідну анкету http://rb.gy/x9uzwo, можуть залучитися до моніторингу та створенню
інформаційної бази щодо професійної діяльності й кар’єрного росту випускників. Також існує комунікація з
випускниками через соціальну мережу Facebook http://rb.gy/wcn1ew. З метою популяризації ОП географічного
факультету та мотивації здобувачів щороку на географічному факультеті ВНУ під час проведення Тижня факультету
організовуються зустрічі з випускниками. На сайті географічного факультету також представлена інформація про
випуcкників факультету http://rb.gy/enzg0u. Під час зустрічі з фокус-групою випускників ними відзначалося
підтримка комунікування із ЗВО насамперед через викладачів випускової кафедри та керівників випускових
кваліфікаційних робіт, їх підтримка та консультування в процесі їх професійної діяльності.

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

Координацію внутрішнього забезпечення та моніторингу якості освіти у ЗВО забезпечує навчально-методичний
відділ забезпечення якості вищої освіти https://is.gd/nuwKFw , який здійснює координацію внутрішнього
забезпечення та моніторингу якості освіти. Під час зустрічі у фокус-групі допоміжних підрозділів начальник
навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти Балабуха Н.В. підтвердила постійний супровід ОП
університету шляхом надання рекомендацій, проведення навчання гарантів ОП. Достатньо дієвим механізмом є
електронне опитування здобувачів "Освіта очима студентів", метою якого є отримання незалежної думки здобувачів
про якість освіти, виявлення корупційних ризиків, збір достовірної інформації про проблеми, що виникають у
здобувачів під час навчання. За результатами опитування здобувачів в оновленій ОП посилено акцент на практичну
підготовку здобувачів для отримання розширеної професійної кваліфікації. Також відділом в процесі моніторингу
було виявлено певну невідповідність вимогам ЗВО навчально-методичного забезпечення ОК. В зв'язку з цим в 2022
році було оновлено всі силабуси як обов'язкових, так і вибіркових дисциплін за ОП. Дієвим механізмом контролю
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якості викладання дисциплін є взаємні та контрольні відвідування навчальних занять http://rb.gy/tacbwf. Реагуючи
на надзвичайні умови останніх років, відділ приділяє особливу увагу активізації НПП щодо розробки дистанційних
курсів на платформі дистанційного навчання ВНУ імені Лесі Українки Moodle https://moodle.vnu.edu.ua/.

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

Під час акредитації ОП у 2018 році було висловлено ряд зауважень, що стосувалися: покращення профорієнтаційної
роботи за ОП; підвищення рівня публікаційної активності НПП, що викладають на ОП; необхідність підготовки
навчальних посібників, підручників НПП кафедри, електронних курсів; покращення володіння здобувачами та
НПП іноземними мовами країн ЄС, рівня міжнародної співпраці; формування єдиної бази кваліфікаційних
випускових робіт; розширення доступу до фахових періодичних видань галузі. Експертна група зазначає, що
більшість рекомендацій та зауважень були в подальшому усунуті або через внутрішні процедури університету або
шляхом відповідних заходів випускової кафедри. Так можна відмітити: зростання контингенту здобувачів;
наявність публікацій у фахових виданнях України та міжнародних виданнях, що належать до наукометричних баз
даних, рекомендованих МОН України (Scopus, Web of Science, Copernicus тощо), усіх НПП, що забезпечують ОП;
завершення роботи доц. Король П.П. над багатотомним довідником "Картографічні проекції" (6 книг); міжнародна
співпраця реалізується на достатньому рівні у вигляді академічної мобільності здобувачів та викладачів, іншими
видами співпраці з закордонними ЗВО; усі випускові кваліфікаційні роботи після їх захисту передаються до
Інституційного репозитарію ЗВО; університет забезпечує доступ для здобувачів та НПП до наукометричних баз
Scopus; Web of Science та до контенту Springer.

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

Під час роботи у фокус-групах відчутна сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОП. Наявні
процедури та механізми моніторингу якості вищої освіти сприяють формуванню якісної ОП. Під час спілкування з
керівництвом ЗВО та відповідними допоміжними структурними підрозділами відчутна доброзичливість та
ініціативність, яка відчутно сприяє подальшому формуванню культури якості у ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Експертна група вважає сильною стороною безпосереднє залучення роботодавців та їх ініціативність у забезпеченні
якості освітньої програми.

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

Попри помітні та значні внесені зміни до ОП за останні роки, ЕГ рекомендує переглянути структурно-логічну схему
ОП, теми та змістовні модулі ОК землевпорядного спрямування

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В університеті сформована достатня культура забезпечення якості вищої освіти, незначні недоліки ОП, що
корелюють з критерієм 2 звіту не є критичними і дозволяють їх усунути при черговому перегляді ОП

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.

Права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу в ВНУ ім. Л.Українки регламентуються низкою нормативних
документів: Статутом університету (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-
10/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%92%D0%9D%D0%A3%20%D0%BD%D0%BE%D0%B
2%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf);
Колективним договором Волинського національного університету імені Лесі Українки 2021-2025
роки»(https://vnu.edu.ua/uk/kolektivniy-dogovir-snu). Всі основні внутрішні документи що врегульовують процедури
та правила освітнього середовища ВНУ ім. Л. Українки є у відкритому доступі для всіх учасників освітнього процесу
на офіційному сайті ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza ), розроблені з урахуванням вимог чинного
законодавства. Під час зустрічі з фокус-групами було з’ясовано, що учасники освітнього процесу ознайомлені зі
своїми правами та обов’язками.

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.

Згідно Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд, закриття освітніх програм
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_perehliad_zakryttia_OP.pdf) ЗВО не пізніше ніж за 1
місяць оприлюднює на офіційному сайті проєкт ОП, з метою обговорення та отримання пропозицій та рекомендацій
щодо ОП. Зауваження та пропозиції стейкхолдерів можна надсилати на електронну пошту: geographical@vnu.edu.ua.
Також, на сайті ЗВО у розділі громадське обговорення представлено посилання на анкету
(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?
id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqpgF905qs0JIjkzdNJpOaTRUQ1JQWFFZTVAyUTlRV1BDNUVITlgxMERQUS4u) для
обговоренні змісту ОП всіх зацікавлених груп стейкхолдерів. Також опубліковані рецензії стейкхолдерів
(https://vnu.edu.ua/uk/chairs/geodeziyi-zemlevporyadkuvannya-ta-kadastru). Під час зустрічей ЕГ було встановлено,
що роботодавці, здобувачі та студентське самоврядування долучаються до обговорення проєкту ОП.

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.

На офіційному веб-сайті ВНУ ім. Л.Українки присутня повна та достовірна інформація про ОПП Геодезія та
землеустрій другого рівня вищої освіти, включаючи її цілі, очікувані результати навчання та освітні компоненти. На
сайті ЗВО у вкладці «Каталог освітніх програм та вибіркових дисциплін» наявні затверджені у встановленому
порядку освітньо-професійні програми, за якими проводиться навчання та всі додатки до ОП
(https://vnu.edu.ua/uk/all-educations/heodeziya-ta-zemleustriy-2021r). На сайті розміщено силабуси і робочі програми
усіх обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін за ОП. Інформація є у достатньому обсязі для інформування
зацікавлених сторін

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Публічність і прозорість діяльності ВНУ ім. Л.Українки досягається своєчасним оприлюдненням на офіційному
сайті ЗВО та безпосередньо кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру нормативно-правових актів та інших
документів, що стосуються провадження освітньої діяльності на ОП Геодезія та землеустрій. ЗВО інформує
стейкхолдерів про основні аспекти освітнього процесу, що підтверджено наявністю на офіційному сайті інформації,
що підлягає оприлюдненню: робочих програм освітніх компонентів, силабусів, тощо. На сторінці громадського
обговорення представлена анкета для пропозицій щодо проєкту програми.

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

На сторінці факультету чудовою практикою може бути висвітлення не тільки новин але і оголошень щодо
можливостей для здобувачів ВО та НПП, зокрема популяризовувати мовні курси, які проводяться в ЗВО, що
дозволить підсилити мовні компетентності академічної спільноти.
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Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП загалом відповідає Критерію 9. Необхідна стейкхолдерам та учасникам освітнього процесу інформація чітко
прописана та доступна на сайті у вільному доступі.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

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.
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Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Янчук Руслан Миколайович

Члени експертної групи

Курильців Роман Михайлович

Мороз Юлія Олександрівна
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