
ЗВІТ
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Малинський лісотехнічний коледж

Освітня програма 33555 Лісове господарство

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 205 Лісове господарство

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 Малинський лісотехнічний коледж

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в
ЄДЕБО

33555

Назва ОП Лісове господарство

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 205 Лісове господарство

Cпеціалізація (за
наявності)

відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сопушинський Іван Миклайович, Козел
Мар`яна Олегівна, Лебедєва Наталія Іванівна
(керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 04.03.2020 р. – 06.03.2020 р.

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

Відомості про
самооцінювання
ОП

http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/03/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-
%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80-
%D0%9D%D0%90%D0%97%D0%AF%D0%9E.pdf

Програма візиту
експертної
групи

http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%9E%D0%A1-
%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80-205-
%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-
%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Лісове господарство» є актуальною, затребуваною на регіональному ринку праці, враховує інтереси стейкхолдерів.
ЇЇ цілі і завдання взаємообумовлені та взаємопов’язані з місією та стратегією розвитку вищої освіти МЛТК, враховують тенденції
розвитку спеціальності і базуються на досвіді вітчизняних і іноземних освітніх програм. Обсяг, зміст і структура ОП забезпечує
результати навчання у відповідності до діючого Стандарту вищої освіти України, сприяє ґрунтовній практичній підготовці. Мета і зміст,
форми і методи навчання, програмні результати навчання, критерії їх оцінювання, форми і правила проведення контрольних заходів у
межах ОК ОП є зрозумілими, доступними для всіх учасників освітнього процесу відповідають принципам академічної свободи та
вимогам студентоцентрованого підходу. ОП має необхідне забезпечення викладачами із належною академічною та професійною
кваліфікацією, а також до реалізації освітнього процесу залучені викладачі, які мають виробничий досвід та роботодавці. Внутрішня
система забезпечення якості регламентована відповідним внутрішніми нормативними документами ЗВО і є дієвою. Прозорість і
публічність діяльності ЗВО є достатньою для формування необхідного рівня довіри. Отже, ОП «Лісове господарство» та освітня
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діяльність за цією програмою загалом відповідають усім критеріям. За деякими критеріями відмічені несуттєві недоліки та резерви для
покращення і удосконалення ОП.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Під час акредитаційної експертизи експертною групою було виділено такі сильні сторони ОП «Лісове господарство», зокрема: – мета і
завдання ОП, враховують досвід і тенденції розвитку спеціальності, визначаються і впроваджуються з урахуванням позицій та потреб
стейкхолдерів і тенденцій розвитку регіонального ринку праці; – потужна матеріально-технічна база, різноманіття сучасно
устаткованих лабораторій, сприяє грунтовній практичній підготовці і досягненню ПРН, забезпечує поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОП; – внутрішні нормативні документи МЛТК у повному обсязі врегульовує освітній процес, не містить
дискримінаційних положень, доступна для всіх зацікавлених сторін; – системний і методичний характер залучення стейкхолдерів до
формування та періодичного перегляду ОП сприяє формуванню корпоративної культури щодо реалізації політики і процедури
забезпечення якості освіти. Під час акредитаційної експертизи експертною групою було виділено такі позитивні практики, зокрема: –
створена ради стейкхолдерів і тісна співпрацю МЛТК із роботодавцями та випускниками коледжу; – формування соціальних навичок і
за рахунок ОК ОП, і за рахунок позааудиторної та виховної роботи; – система особистого зобов’язання дотримання норм академічної
доброчесності здобувачами освіти та науково-педагогічним через заповнення Декларації про академічну доброчесність, яка
зберігається в особових справах; – наявність виробничого досвіду у викладачів, які забезпечують освітній процес на ОП та залучення
виробничників до аудиторних занять.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Під час акредитаційної експертизи експертною групою було виділено такі слабкі сторони ОП, зокрема: – наявні деякі розбіжності в
частині назв і шифрів ОК ОП та навчального плану; – існують розбіжності в обсязі вибіркової частини ОП у нормативних документах
ЗВО; – вибіркова частина ОП потребує трансформування у контексті збільшення різноманітності вибіркових ОК; – неформалізована
процедура оновлення контенту освітніх компонент. Під час акредитаційної експертизи експертною групою надано наступні
рекомендації, зокрема: – посилити міжнародну співпрацю з метою запозичення передового досвіду в освітній діяльності у даній галузі;
– усунути зазначені розбіжності назв і шифрів ОК ОП та навчального плану; – відкоригувати Структурно-логічна схему підготовки за
ОП; – привести у відповідність обсяг вибіркової частини ОП у нормативних документах ЗВО; – мотивувати здобувачів користуватися
можливостями академічної мобільності і неформальної та інформальній освіти; – формалізувати процедуру оновлення освітніх
компонент ОП «Лісове господарство»; мотивувати здобувачів освіти користуватися можливостями академічної мобільності; –
розглянути можливість створення електронного журналу перевірених навчальних і наукових робіт на плагіат; посилити заходи з
популяризації академічної доброчесності; – залучати стейкхолдерів з регіонів, для яких розроблено ОП; – розглянути можливість
використання інноваційних технічних розробок та макетів щодо механізації лісової галузі; – своєчасно оприлюднювати проекти ОП та
структурні зміни до неї.

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.

Мета ОП «Лісове господарство» підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері лісового господарства здатних здійснювати
професійну діяльність на певних посадах. Цілі ОП відповідають місії та стратегії розвитку Малинського лісотехнічного коледжу,
зокрема в частині підготовки бакалаврів, які б поєднували високу професійну компетентність із загальною культурою, успішно
конкурували на сучасному ринку праці (пп. 2.2). ОП «Лісове господарство» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців для
регіонів які зазнали забруднення радіонуклідами в результаті аварії на ЧАЕС, що відрізняє дану програму від аналогічних освітніх
програм. Під час виїзної акредитаційної експертизи було встановлено, що місія та стратегія розвитку ЗВО зафіксована не в Статуті а в
окремому документі «Стратегія розвитку вищої освіти МЛТК». Докази: Статут Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua);
Стратегія розвитку вищої освіти Малинського лісотехнічного коледжу на 2018-2023 рр., (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), освітня
програма (редакція 2018 р. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 р. http://mltk.co.ua/wp-content/uploads). Отже, цілі і
завдання ОП «Лісове господарство» чіткі, зрозумілі, взаємообумовлені та взаємопов'язані з місією та стратегією розвитку вищої освіти
МЛТК.

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

У ЗВО реалізуються певні механізми зі залучення стейкхолдерів до формулювання цілей та програних результатів навчання за ОП.
Взаємовідносини між внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами і учасниками освітнього процесу у МЛТК регламентується
Положенням про стейкхолдерів ОП. До ради зовнішніх стейкхолдерів увійшли представники підприємств галузі, зокрема ЖОКАП
«Житомирагроліс», Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП «Радомишльське лісомисливське
господарство», ДП «Малинський лісгосп АПК», ВО «Укрдержліспроект», ПП «Малинська меблева фабрика» та інші (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads). Залучення стейкхолдерів до визначення цілей ОП та програмних результатів навчання мало справжній, а не
формальний характер. Наприклад, за пропозицією зовнішніх стейкхолдерів передбачені такі освітні компоненти «Екологічна
стандартизація та сертифікація в лісовому господарстві», «Лісова фітопатологія», «Основи радіоекології», «Лісова пірологія», «ГІС в
лісовому господарстві» та інші. Докази: Положення про стейкхолдерів освітніх програм (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); рецензії
роботодавців на ОП «Лісове господарство» (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads http://mltk.co.ua/wp-content/uploads http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); результати опитування стейкхолдерів (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); протоколи засідань робочої групи,
програмної ради, стейкхолдерів; інтерв’ювання директора коледжу, гаранта ОП, роботодавців, студентське самоврядування,
здобувачів освіти; фото зустрічей.

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.
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Освітня програма враховує сучасні тенденції розвитку лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства, а також
попит на ринку праці. Визначаючи програмні результати та формуючи цілі ОП, був врахований досвід аналогічних програм
Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного лісотехнічного університету України та
Поліського Національного університету (раніше Житомирський національний агроекологічний університет), до уваги також були взяті
програми Державного Каунаського університету прикладних наук з лісового господарства і інженерії (Литва) та Державної колегії м.
Шяуляй (Литва). Аналіз зазначених програм надав можливість визначити освітні компоненти, які сприяють формуванню професійних
компетентностей і розвивають здатність нестандартного розв’язання практичних завдань та виробничих питань. Докази: договори про
співпрацю (Договір № SP-20(1.22) від 12.12.2017 р., Договір № 1 від 20.05.2018 р.); інтерв’ювання гаранта ОП «Лісове господарство» та
роботодавців. Цілі і програмні результати навчання ОП «Лісове господарство» враховують тенденції розвитку спеціальності, зумовлені
необхідністю підготовки бакалаврів лісового господарства для північних регіонів Центрального та Західного Полісся.

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.

Нормативна частина підготовки фахівців за ОП «Лісове господарство» у редакції 2018 року відповідає дескрипторам 6 рівня
Національної рамки кваліфікацій. Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти –
бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 205 Лісове господарство затверджено і введено в дію
наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1342. Оновлена ОП «Лісове господарство» була введена в дію з 1
вересня 2019 року. Аналіз нової редакції ОП та силабусів обов’язкових ОК показав, що ОП дозволяє досягти результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти. Докази: ОП «Лісове господарство» 2019 р. (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси
(http://mltk.co.ua https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK); інтерв’ювання студентів, керівників
практик від закладу вищої освіті та від баз практики. ОП «Лісове господарство» дозволяє досягти результатів навчання, визначених
Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти – бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні
науки та продовольство, спеціальності – 205 Лісове господарство

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Чітко сформульовані мета і завдання ОП «Лісове господарство», які враховують досвід і тенденції розвитку спеціальності,
визначаються і впроваджуються з урахуванням позицій та потреб і стейкхолдерів, і тенденцій розвитку регіонального ринку праці.
Факти залучення стейкхолдерів мають системний і методичний характер. Як позитивну практику варто відмітити створення ради
стейкхолдерів і тісну співпрацю МЛТК із роботодавцями, а також залучення випускників коледжу, що успішно працюють в галузі, до
освітнього процесу.

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

Недостатньо враховано досвід іноземних програм. Рекомендуємо: посилити міжнародну співпрацю з метою запозичення передового
досвіду в освітній діяльності у даній галузі.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі і завдання ОП «Лісове господарство» чіткі, зрозумілі, взаємообумовлені та взаємопов'язані з місією та стратегією розвитку вищої
освіти Малинського лісотехнічного коледжу, визначаються з урахування позицій і потреб усіх зацікавлених сторін, зумовлені
необхідністю підготовки бакалаврів лісового господарства для північних регіонів Центрального та Західного Полісся, враховують
тенденції розвитку спеціальності і базуються на досвіді вітчизняних і іноземних освітніх програм. Зміст і структура ОП «Лісове
господарство» забезпечує результати навчання у відповідності до діючого Стандарту вищої освіти України. Виявлені недоліки не є
суттєвими. У цілому ОП «Лісове господарство» та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію.

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).

Обсяг ОП «Лісове господарство» складає 240 кредитів ECTS, з яких 27,1% (64,9 кредитів) відводиться на вибіркову частину. ОП та її
компоненти оприлюднено на сайті ЗВО. Докази: ОП «Лісове господарство» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads
редакція 2019 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси
(http://mltk.co.ua https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK). Отже, обсяг ОП «Лісове господарство»
та її компонентів відповідає вимогам чинного законодавства, щодо навчального навантаження бакалаврів.

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.

ОП має чітку структуру, освітні компоненти взаємопов’язані, що візуалізовано Структурно-логічною схемою. Нормативна частина
навчального плану становить 56,3% (135,2 кредитів), а вибіркова частина 41,2 % (98,8 кредитів), інші види навантаження 2,5% (6
кредитів). Вибіркова частина розподіляється наступним чином: 33,9 кредитів (14,1%) – дисципліни за вибором ЗВО і 64,9 кредитів
(27,1%) вільного вибору студена. Аналіз матриці відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам і матриці
забезпечення програмних результатів навчання показав, що програмні результати навчання охоплені змістом програми, загальні і
спеціальні компетентності формуються в першу чергу обов’язковими компонентами навчального плану, що надає можливість
стверджувати що визначені програмні результати навчання досягаються. Докази: розділ 8 «Компетентності та програмні результати
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навчання для компонентів ОП зі спеціальності 205 «Лісове господарство»» і розділ 9 «Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів
ОП спеціальності 205 «Лісове господарство»» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 року
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ю з гарантом ОП, науково-
педагогічними працівниками. Зміст освітньої програми відзначає чітка структура за семестрами і роками навчання; логічна
обумовленість порядку вивчення навчальних дисциплін забезпечує досягнення програмних результатів навчання, які визначені ОП
«Лісове господарство».

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

Зміст ОП «Лісове господарство» відповідає предметній області спеціальності 205 «Лісове господарство». Обов’язкові ОК циклу
загальної підготовки спрямовано на формування загальних компетентностей, а цикл професійної підготовки – на формування
спеціальних компетентностей. Дисципліни соціально-гуманітарного спрямування з циклу за вибором коледжу спрямовані на
підготовку фахівців, із визначеною громадською позицією, інноваційним мисленням, здатних брати на себе відповідальність за свої дії.
Докази: розділ 8 «Компетентності та програмні результати навчання для компонентів ОП зі спеціальності 205 «Лісове господарство»» і
розділ 9 «Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів ОП спеціальності 205 «Лісове господарство»» (редакція 2018 року
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); силабуси (http://mltk.co.ua https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK);
інтерв’ювання гаранта ОП, заступника директора з навчальної роботи, викладачів. Структурні компоненти, які включені до змісту ОП
«Лісове господарство» відповідають визначеній спеціальності та сприяють досягненню програмних результатів навчання.

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

У структурі ОП передбачена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами освіти через вибіркові
дисципліни, індивідуальний підбор тематики курсових робіт і проектів, а також випускових робіт. Обсяг вибіркових компонентів ОП
становить 64,9 кредитів ECTS (27,1%). Процедура вибору студентами дисциплін регламентується Положенням про організацію
освітнього процесу і Положенням про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін. Процедура вибору
включає ознайомлення здобувачів із переліком запропонованих дисциплін, безпосередньо вибору, а також за необхідністю корекцію.
Закладом уведено економічно обґрунтоване обмеження щодо мінімальної кількості студентів у групі за вибором. Під час інтерв’ювання
здобувачами освіти за ОП підтверджено, що вибір дисциплін здійснюється шляхом самостійного обрання з переліку запропонованих
дисциплін та написання заяви про обрані ними дисципліни з проханням включити їх до свого індивідуального плану. Докази:
Положення про організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення
про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Малинському лісотехнічному коледжі
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, які
забезпечують освітній процес.

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

Практична підготовка здобувачів освіти за ОП «Лісове господарство» здійснюється на лабораторних і практичних заняттях у період
теоретичного навчання, під час практик, виконання курсових робіт і проектів, кваліфікаційної роботи бакалавра. В освітньому процесі
використовуються сучасні наукові здобутки лісівничої науки; формування практичних навичок здобувачів здійснюється з
використанням сучасного обладнання (наприклад, лабораторія тракторів і автомобілів, механізації лісового господарства, гідравліки,
термодинаміки та гідропневмоприводу; устаткування лісосічних і лісоскладських робіт), практичні заняття за окремими ОК
проводяться на території дендропарку коледжу та літній аудиторії, інтерактивних технологій (зокрема, система ICloud). Практична
підготовка здобувачів освіти здійснюється на провідних підприємствах галузі, наприклад ДП «Житомирське лісове господарство», ДП
«Ржищівський військовий лісгосп», ДП «Коростенський лісгосп АПК», ДП «Чернігівське лісове господарство», ДП «Коростишівське
лісове господарство» та інші. Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики у МЛТК. Під
час виїзної акредитаційної експертизи було встановлено, що отримані здобувачами під час практик компетентності є корисними в їх
подальшій професійній діяльності. Докази: Положення про проведення практики студентів та учнів у Малинському лісотехнічному
коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); договори на проведення практики студентів вищих навчальних закладів; інтерв’ювання
студентів, керівників практики.

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

ОП «Лісове господарство» передбачає формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти, що відповідає заявленій меті та
завданням. У освітньому процесі застосовуються відповідні форми і дидактичні методи навчання, зокрема тренінги, ситуативне
навчання, творчі завдання, проектні завдання, що дозволяє сформувати у студентів критичне мислення, вміння працювати в команді,
толерантність тощо. Також належний рівень опанування soft skills навичок забезпечують позааудиторні заходи (різні форми
громадської та культурної діяльності, наприклад, «Шевченківські дні», «Форум успішних людей», «Кращій за фахом», майстер класи та
дискусійні клуби з роботодавцями тощо). На території МЛТК розташовано і підтримується коледжем Історико-краєзнавчий
меморіальний музейний комплекс Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua), функціонує студія «Мікс», створено клубний
заклад, видається газета «ПроЛісок» періодичне видання колективу викладачів та студентів МЛТК (http://mltk.co.ua) тощо. Докази:
ОП«Лісове господарство» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 року http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads), навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси (http://mltk.co.ua
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK); Положення про клубний заклад Малинського
лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання студентів, викладачів, які забезпечують освітній процес.

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

Професійний стандарт відсутній.

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

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Тижневе аудиторне навантаження бакалаврів не перевищує 30 академічних годин
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в МЛТК. Аудиторні заняття рівномірно розподіллено за днями тижня по 3-
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4 пари. Кількість годин, яку відведено для окремих освітніх компонент є обґрунтованим і достатнім для набуття загальних і
спеціальних компетентностей. Під час проведення інтерв’ювання здобувачів освіти встановлено факт достатності аудиторного
навантаження та комфортності навчання. Докази: Положення про організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному
коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), Положення про самостійну роботу студентів Малинського лісотехнічного коледжу
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); ОП «Лісове господарство» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019
року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси (http://mltk.co.ua
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK); інтерв’ювання здобувачів освіти, викладачів, які
забезпечують освітній процес. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонент достатній, комфортний для навчання,
відповідає фактичному навантаженню, що сприяє досягненню програмних результатів навчання.

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.

Відповідно до Стратегії розвитку коледжу запровадження дуальної форми освіти планується із 2021 року. Задля запровадження
дуальної системи викладачі, які забезпечують освітній процес за ОП (зокрема Краснов В.П., Васенков Г.І., Зборовська О.В. та інші),
пройшли підвищення кваліфікації за категорією Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів, (технікумів).
Докази: Стратегія розвитку вищої освіти Малинського лісотехнічного коледжу на 2018-2023 рр., (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
інтерв’ювання директора та представників менеджменту МЛТК, викладачів, які забезпечують освітній процес. Під час виїзної
акредитаційної експертизи було з’ясовано, що в ЗВО запроваджуються деякі елементи дуальної освіти, зокрема навчання студентів,
які працюють за фахом, за індивідуальними графіками.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Коректний вибір ОК і розподіл кредитів, відповідне співвідношення аудиторної та самостійної роботи, яке відповідає фактичному
навантаженню, сприяє формуванню загальних і спеціальних компетентностей у студентів. Набуття професійних навичок у
спеціалізованих лабораторіях та під час практик сприяє досягненню програмних результатів навчання. Як позитивну практику варто
відмітити потужну базу практичної підготовки, співпрацю МЛТК з роботодавцями, формування соціальних навичок (soft skills) не лише
ОК ОП, а й за рахунок поза аудиторної та виховної роботи.

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

Наявні деякі розбіжності в частині назв і шифрів ОК ОП та навчального плану. Структурно-логічна схема не достатньо чітко
обґрунтовує і відображує взаємозв’язок та порядок вивчення певних ОК програми. Існують розбіжності в обсягу вибіркової частини ОП
у нормативних документах ЗВО Вибіркова частина ОП потребує трансформування у контексті збільшення різноманітності вибіркових
ОК. Рекомендації: усунути зазначені розбіжності назв і шифрів ОК ОП та навчального плану, відкоригувати Структурно-логічна схему
підготовки бакалаврів ОП «Лісове господарство»; привести у відповідність обсяг вибіркової частини ОП у нормативних документах
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Обсяг ОП відповідає вимогам чинного законодавства, а її зміст відзначає чітка структура і логічна обумовленість порядку вивчення
навчальних дисциплін. Освітні компоненти ОП відповідають визначеній спеціальності та сприяють досягненню програмних результатів
навчання. Структура ОП сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами освіти та їх ґрунтовній практичній
підготовці. Наведені слабкі сторони такими, що вирішуються та можуть бути усунені в короткий термін. Гарант ОП і керівництво ЗВО
демонструє кроки та подальші наміри її покращення щодо цього критерію. ОП має значний рівень узгодженості із якісними
характеристиками за підкритеріями 2.1-2,3 та 2,5-2.9 та певну узгодженість за під критерієм 2.4, тому ОП та освітня діяльність за цією
програмою загалом відповідають критерію.

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.

Прийом до Малинського лісотехнічного коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому на навчання МЛТК,
які оприлюднено на сайті ЗВО та є доступними для користування абітурієнтами та здобувачами. Правила прийому на навчання за ОП
достатньою мірою структуровані, є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень. Докази: Правила прийому на
навчання до Малинського лісотехнічного коледжу для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2020 році (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти.

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

Правила прийому на навчання за ОП «Лісове господарство» враховують особливості самої освітньої програми. Сертифікати ЗНО
приймаються з української та предметів, які забезпечують вхідні компетенції. Здобувачі освіти зазначили, що не мали труднощів із
розумінням правил вступу, процедурою вступу задоволені. Докази: Правила прийому на навчання до Малинського лісотехнічного
коледжу для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2020 році (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів вищої
освіти.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час
академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні
(Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.

Загальний порядок організації програм академічної мобільності учасників освітнього процесу (студентів, науково-педагогічних,
наукових і педагогічних працівників) на території України чи поза її межами регламентує Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасниками освітнього процесу МЛТК. Організаційне забезпечення академічної мобільності, визнання та
перезарахування результатів навчання, права та обов'язки здобувачів освіти вищих навчальних закладів – партнерів, що беруть участь
у програмах академічної мобільності чіткі, зрозумілі, доступні для всіх учасників освітнього процесу. Докази: Положення про порядок
реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
Положення про перезарахування навчальних дисциплін у Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
інтерв’ювання здобувачів освіти, викладачів, гаранта ОП, директора коледжу, заступника директора з навчальної роботи. Зміст
положення про порядок академічної мобільності здобувачів вищої освіти відповідає Конвенції про визнання кваліфікації з вищої освіти у
Європейському регіоні, основні положення академічної мобільності послідовно виконуються під час реалізації освітньої програми.

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

Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у МЛТК регулюються Положенням про визнання результатів
здобутих у неформальній та інформальній освіті. Докази: Положення про визнання результатів здобутих у неформальній та
інформальній освіті (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, гаранта ОП, директора коледжу, заступника
директора з навчальної роботи, викладачів. Правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
доступні та зрозумілі учасникам освітнього процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» враховують особливості ОП, є чітко
окресленими, зрозуміло викладеними, не містять дискримінаційних положень, доступні для розуміння потенційних вступників,
оприлюднені на офіційному сайті ЗВО. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
та інформальній освіті. Наявність публічного доступу до документів університету, що регулюють доступ до визнання результатів
навчання, отриманих у інших ЗВО.

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

Рекомендуємо: мотивувати здобувачів користуватися можливостями академічної мобільності і неформальної та інформальній освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання викладені чітко і зрозуміло, не містять дискримінаційних положень; відповідають особливостям ОП.
Інформація про освітню програму, викладена на сайті МЛТК, є вичерпною і доступною для всіх зацікавлених сторін. Загалом Доступ до
освітньої програми та результатів навчання чітко визначає процедуру вступу та визнання програмних результатів навчання;
нормативна база, яка існує у МЛТК забезпечує надійність цих процедур, що відповідає визначеному критерію.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми і методи викладання в МЛТК є різноманітними з акцентом на проблемно-орієнтованому навчанні та самонавчанні. Студентами
підтверджено загальну комфортність і достатність різних методів навчання. У процесі навчання викладачі створюють передумови для
успішного опанування здобувачами фактичного матеріалу, формування в них професійних умінь і навичок. Відношення до
світоглядних, релігійних, політичних, етичних проблем здобувача не підлягає оцінюванню. Студентоцентрований підхід у МЛТК є чітко
вираженим, полягає в індивідуальному підході до студентів, їх залученню до прийняття рішень і управління у коледжі. Здобувачі
мають можливості набуття навичок та досвіду і через роботу за спеціальністю, і через волонтерську та громадську роботу; навчатися
за індивідуальними графіками, у МЛТК існує платформа для забезпечення дистанційного навчання. Докази: ОП «Лісове господарство»
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); навчальний план (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); анкета
студента і опитувальник (http://mltk.co.ua); результати анкетування студентів (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання
здобувачів освіти, викладачів, які забезпечують освітній процес, гаранта ОП, заступника директора з навчальної роботи, завідувача
навчально-виробничими практиками, заступника завідувача кафедри лісового господарства та захисту лісів. Організація навчального
процесу відповідає принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи.

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).

Доступну та зрозумілу інформацію щодо мети, змісту та програмних результатів навчання надається викладачами під час
ознайомлення студентів з дисципліною на першому занятті, а як що це стосується виконання курсових робіт і проектів, проходження
навчальних і виробничих практик, то така інформація надається науковими керівниками і керівниками практики відповідно. Порядок та
критерії оцінювання в межах окремих освітніх компонентів доводиться до відома здобувачів вищої освіти з використанням методичних
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рекомендацій, алгоритму діяльності, під час консультацій із відповідної дисципліни тощо. Інформаційне забезпечення освітніх
компонент розміщено у відкритому доступі для учасників освітнього процесу (зокрема силабуси). Докази: Положення про організацію
освітнього процесу в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про контроль знань
студентів Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси (http://mltk.co.ua
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK); інтерв’ювання здобувачів освіти, викладачів, які
забезпечують освітній процес, гаранта ОП. Отже, інформація щодо мети, змісту, програмних результатів навчання і критеріїв
оцінювання у межах певної освітньої компоненти є зрозумілою та доступною для всіх учасників освітнього процесу.

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

Завдяки матеріально-технічному забезпеченню високого рівня, безперешкодному доступу до нього здобувачі ОП мають можливість
поєднувати навчання і дослідження. Відповідно до НП і програм ОК здобувачі набувають умінь та навичок наукового пізнання,
виконуючи впродовж навчання завдання, які поступово ускладнюються і поглиблюються. Здобувачі використовують своє право
обирати теми наукових досліджень, зокрема курсових робіт та проектів, кваліфікаційних робіт, вони залучаються до проведення
науково-дослідних робіт і різноманітних проектах за рахунок замовника. У коледжі функціонує Студентське наукове товариство.
Студенти представляють результати своїх наукових досліджень на конференціях різного рівня, наприклад, Державна студентська
науково-практична конференція «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті, 2018 р. (https://mltk.co.ua/derzhavna-students-ka-
naukovo-prakty/), Міжнародний симпозіум у Малинському лісотехнічному коледжі 2018 р. (https://mltk.co.ua/mizhnarodnyy-sympozium/),
Міжнародна науково-практична конференція «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку», 2019 р.
(https://mltk.co.ua/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konfer-3/). ПРН та компетентності, здобуті у процесі реалізації науково-дослідної
роботи використовуються під час виконання випускних робіт. Докази: огляд матеріально-технічної бази; студентські наукові праці;
договори про співпрацю; технічні завдання на виконання науково-дослідних робіт; інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, викладачів,
гаранта ОП.

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 ОП є одним із головних завдань академічної спільноти. Перегляд та оцінювання змісту освітніх
компонентів здійснюється цикловими комісіями МЛТК і на кафедрі лісівництва та захисту лісу. Ініціатором оновлення контенту ОП
виступають і науково-педагогічні працівники, і студенти. Викладачі постійно оновлюють контент ОК ОП використовуючи бібліотечні та
Internet-ресурси, приймають участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня. Сучасні досягнення лісівничої науки
регулярно стають предметом розгляду на засіданнях семінару підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності
викладачів. Щорічно оновлюються і перезатверджуються робочі програми дисциплін. Докази: навчально-методичні розробки для
студентів, теми практичних занять; інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, викладачів, які забезпечують освітній процес, гаранта ОП,
адміністративного персоналу. Змістовне наповнення ОК ОП оновлюється відповідно до наукових досягнень і сучасних практик у
лісівничої науки, а також тенденції розвитку спеціальності, що надає можливість підготувати конкурентоспроможних фахівців.

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

Усі учасники освітнього процесу мають можливість ознайомлення із сучасними досягненнями лісівничої науки; мають право на
міжнародну академічну мобільність. НПП програми мають публікації у журналах, які індексуються у наукометричних базах Scopus та
Web of Science. Докази: Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу
Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); договори про співпрацю (Договір № SP-20(1.22) від
12.12.2017 р. з Шауляйською державною Колегією (Литва), Договір № 1 від 20.05.2018 р. з Каунаським університетом прикладних наук
по лісовому господарству і інженерії (Литва), Угода з Вищою школою агробізнесу (Польща)); інтерв’ювання здобувачів освіти,
викладачів, гаранта ОП, адміністративного персоналу. Представники адміністрації закладу продемонстрували, що навчання,
викладання і наукові дослідження мають в основі реалізацію політики та стратегію інтернаціоналізації в ЗВО.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Різноманіття сучасно устаткованих лабораторій, яке забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП «Лісове
господарство».

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

Неформалізована процедура оновлення контенту освітніх компонент. Рекомендації: формалізувати процедуру оновлення освітніх
компонент ОП «Лісове господарство»; мотивувати здобувачів освіти користуватися можливостями академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Мета, зміст, програмні результати навчання, критерії їх оцінювання у межах ОК ОП є зрозумілими, доступними для всіх учасників
освітнього процесу. Навчання і викладання за освітньою програмою відповідають принципам академічної свободи та вимогам
студентоцентрованого підходу. Здобувачі ОП мають можливість поєднувати навчання і дослідження. Усі учасники освітнього процесу
можуть реалізовувати свої права щодо міжнародної академічної мобільності. Окреслені невідповідності не впливають на якість
освітнього процесу за ОП тому не є суттєвими. У цілому навчання і викладання за ОП відповідають визначеному критерію.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:
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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 (поточне тематичне оцінювання, тестові завдання, заліки, екзамени тощо під час поточного, рубіжного та
підсумкового контролю) є чіткими зрозумілими, ефективними, тому що надають можливість оцінювання навчальних досягнень
здобувачів освіти для освітніх компонентів ОП. Інформація про форми і структуру контрольних заходів, критерії оцінювання певної ОК
та її розділів надається здобувачам освіти заздалегідь і оприлюднена у силлабусах. Розклад екзаменаційної сесії доводять до відома
учасників освітнього процесу за один місяць до її початку, розміщують на інформаційному стенді та сайті ЗВО. Докази: Положення про
організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про контроль
знань студентів Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); силабуси (http://mltk.co.ua
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ADEC16LIX0CBRQy7Ay-Me3t0p9uhDNCK); інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, гаранта ОП,
викладачів. Отже, форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими, заздалегідь оприлюднюються і
дозволяють встановити досягнення програмних результатів навчання здобувачами освіти і за певною освітньою компонентною, і за ОП
у цілому.

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

Формою атестації здобувачів освіти за ОП є захист кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота виконується при завершенні
навчання за ОП та призначена для об’єктивної оцінки ступеня сформованості компетентностей у здобувачів освіти. Кваліфікаційна
робота передбачає самостійне розв’язання комплексної проблеми у галузі лісового господарства. Тематика кваліфікаційних робіт
визначається випусковою кафедрою. Здобувачам надається право вибору теми кваліфікаційної роботи, а також з відповідним
обґрунтуванням доцільності їх розробки запропонувати для затвердження свою тему. Відсутність репозитарію кваліфікаційних робіт
зумовлено тим, що за даною ОП випуск бакалаврів відбудеться у 2020 році. в. У кваліфікаційній роботі не допускається академічного
плагіату, фальсифікації та списування. Тому для перевірки робіт на антиплагіат ЗВО застосовує технічні засоби, зокрема Etxt
Antiplagiat. Докази: ОП«Лісове господарство» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 року
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про кваліфікаційну роботу у Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, викладачів, гаранта ОП, адміністративного персоналу. Форма атестації за ОП «Лісове
господарство» відповідає вимогам Стандарту вищої освіти здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти, введеного в дію
з 2018/2019 навчального року та студентоцентрованого підходу, а також сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії
здобувачів освіти.

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 є чіткими, зрозумілими та доступними для усіх учасників освітнього процесу,
регламентуються Положенням про контроль знань студентів Малинського лісотехнічного коледжу. Порядок оскарження процедури
проведення та результатів контрольних заходів регламентується Положенням про політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій у МЛТК. Випадків оскарження процедури і результатів контрольних заходів на ОП не було, що підтверджено студентами,
викладачами, представниками студентського самоврядування та адміністрації. Докази: Положення про організацію освітнього процесу
в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положенням про контроль знань студентів Малинського
лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій у Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, представників
студентського самоврядування, викладачів, гаранта ОП, адміністрації МЛТК. Правила проведення контрольних заходів є чіткі та
зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу. У рамках ОП визначено порядок оскарження результатів контрольних заходів та їх
повторного проходження.

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.

У МЛТК визначено політику, стандарти, процедури дотримання академічної доброчесності та відповідальність за її порушення, що
регламентується Статутом МЛТК, Положеннями про академічну доброчесність і про систему запобігання та виявлення плагіату в МЛТК.
В ЗВО діє система особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності через заповнення особистої Декларації про
академічну доброчесність. Для перевірки навчальних і наукових робіт на антиплагіат ЗВО застосовує технічні засоби, зокрема Etxt
Antiplagiat. У 2020 році вперше відбудеться випуск бакалаврів за ОП, тому кваліфікаційні роботи та результати їх перевірки на час
виїзної акредитаційної експертизи відсутні. Докази: Статут Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua), Положення про
академічну доброчесність у Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), Положення про систему
запобігання та виявлення плагіату в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); декларації про
академічну доброчесність, які зберігається в особових справах; інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського
самоврядування, викладачів, гаранта ОП, адміністрації МЛТК. Політика, стандарти і види відповідальності за порушення академічної
доброчесності чіткі та зрозумілі. Усі учасники освітнього процесу дотримуються принципів академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Внутрішня нормативна база МЛТК в повному обсязі врегульовує форми, правила проведення та критерії оцінювання контрольних
заходів, забезпечення об’єктивності оцінювання, процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначає порядок
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження та питання дотримання академічної доброчесності. Як
позитивну практику варто відмітити систему особистого зобов’язання дотримання норм академічної доброчесності здобувачами освіти
та науково-педагогічним через заповнення Декларації про академічну доброчесність, яка зберігається в особових справах.

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

Слабких сторін та недоліків не виявлено. Рекомендації: розглянути можливість створення електронного журналу перевірених
навчальних і наукових робіт на плагіат; посилити заходи з популяризації академічної доброчесності.
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Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми і правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, в МЛТК наявна система запобігає та врегульовує конфлікти
інтересів. Усі учасники освітнього процесу дотримуються процедури академічної доброчесності. Отже, ОП «Лісове господарство»
відповідає вимогам визначеним у критерії.

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.

Відбір викладачів для реалізації ОП відбувається у відповідності до їх академічної та професійної кваліфікації, включає конкурсну
складову відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників у МЛТК. Академічна кваліфікація під час конкурсного відбору визначається за результатами наукової діяльності, що у
поєднанні з професійною кваліфікацією дозволяє забезпечити викладання фахових дисциплін. Відповідальність за рішення щодо
викладання певних дисциплін певним викладачем, покладеться на гаранта ОП. Професійна кваліфікація викладачів, які забезпечують
освітній процес за ОП, характеризується у середньому 5 (від 4 до 14) пунктів визначених Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads). У забезпеченні освітнього процесу також забезпечують викладачі, які мають
виробничий досвід понад 5 років (Іванюк І.Д., Фучило Я.Д., Маніта О.Г., Роюк А.В.). Докази: Положення про порядок проведення
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Малинському лісотехнічному коледжі
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання викладачів, гаранта ОП, директора коледжу, представників адміністрації МЛТК.
Академічна та професійна кваліфікація викладачів забезпечує досягнення визначених ОП програмних результатів навчання
здобувачами вищої освіти.

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

Представник відділу кадрів та адміністрації МЛТК представили сутність конкурсу на посади викладачі, де основним є врахування
професіоналізму та спроможності забезпечити викладання навчальних дисциплін відповідно мети і завдань ОП. Докази: Положення
про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників у Малинському
лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання викладачів, гаранта ОП, директора коледжу, представника
відділу кадрів. Отже процедури конкурсного добору є прозорими і зрозумілими кандидатам на посади викладачів, оприлюднені на
сайті МЛТК, що дозволяє забезпечити необхідний рівень професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОП.

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

До організації та реалізації освітнього процесу ЗВО залучає роботодавців і для ведення аудиторних занять, і під час навчальних і
виробничих практик. Докази: договори на проведення практик; інтерв’ювання гаранта ОП, директора коледжу, представника відділу
кадрів, здобувачів вищої освіти, роботодавців. ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу за ОП.

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

У МЛТК існує практика залучення експертів галузі до аудиторних занять, зокрема Зборовська О.В., к. с-г наук, с.н.с. та Жуковський
О.В., н.с. Поліського філіалу УкрНДІЛГА, Захарчук В.А., к. с-г наук, головний лісничий ДП «Овруцький лісгосп». Докази: інтерв’ювання
гаранта ОП, директора коледжу, представника відділу кадрів, здобувачів вищої освіти, роботодавців.

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

МЛТК сприяє проходженню викладачами стажування та курсів підвищення кваліфікації, зокрема в НАПН України ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти», Навчально-науковому інституті Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституті
перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та інших установах. В
МЛТК діє семінар підвищення методичної та психолого-педагогічної майстерності викладачів, який передбачає один раз на два місяці
заходи, направлені на задоволення актуальних професійних потреб викладачів. Професійний рівень викладача є важливим при
рейтинговому оцінюванні. Докази: Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання викладачів, гаранта ОП,
директора коледжу, представника відділу кадрів. МЛТК сприяє професійному розвитку викладачів і через внутрішню систему
стажування, і через стажування в інших закладах освіти, наукових установах України та Європи.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

У МЛТК професійному розвиткові викладацької майстерності сприяє система заохочення, зокрема подяки, грамоти, відзнаки МОН
України і органів влади. Професійному розвитку викладачів також сприяє участь науково-педагогічних працівників у наукових,
науково-практичних конференціях і форумах. Адміністрацією ЗВО застосовується цілий ряд заохочувальних методів, зокрема
преміювання за особливі досягнення в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків. Докази:
Положення про преміювання працівників Малинського лісотехнічного коледжу за сумлінну працю, зразкове виконання посадових
обов’язків; інтерв’ювання викладачів, гаранта ОП, представників адміністрації ЗВО. У МЛТК діє система морального і матеріального
заохочення працівників за значні досягнення у професійній діяльності.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Як позитивну практику варто відмітити наявність виробничого досвіду у викладачів, які забезпечують освітній процес на ОП та
залучення виробничників до аудиторних занять.

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

Слабких сторін та недоліків не виявлено. Рекомендація: залучати стейкхолдерів з чотирьох регіонів, для яких розроблено ОП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Процедури конкурсного добору є прозорими і зрозумілими кандидатам на посади викладачів, оприлюднені на сайті ЗВО. Дієва система
стажування, а також система морального і матеріального заохочення працівників сприяє їх професійному розвитку викладачів. До
реалізації освітнього процесу залучені викладачі, які мають виробничий досвід та роботодавці.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

В МЛТК створено сприятливе освітнє середовище. Фінансові та матеріально-технічні ресурси ОП забезпечуються за рахунок коштів
Державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. ЗВО забезпечує в повному обсязі та на високому рівні
матеріально-технічний та навчально-методичний супровід ОП. Навчально-матеріальна база МЛТК включає спеціалізовані кабінети і
лабораторії, які оснащені необхідним обладнанням, устаткуванням, приладами тощо, комп’ютерні класи, спортивно-оздоровчий
комплекс та базу для виконання наукових досліджень. На всій території МЛТК забезпечено вільний доступ до мережі Інтернет.
Практична підготовка за ОП здійснюється і на базі ЗВО (Дендропарк, теплиці, літня аудиторія безпосередньо на території коледжу), і
на провідних підприємствах галузі, з якими укладені угоди. ЗВО має бібліотеку, забезпечено доступ здобувачам до ресурсів відкритого
доступу та наукових баз даних в режимі online (http://mltk.co.ua ). Навчально-методичне забезпечення ОП постійно вдосконалюється та
оновлюється. В МЛТК впроваджено дистанційну системe ICloud. МЛТК має розвинуту соціальну інфраструктуру: гуртожиток
(http://mltk.co.ua); належні умови для харчування (http://mltk.co.ua); медично-оздоровчий пункт; психологічна служба (http://mltk.co.ua).
Докази: огляд матеріально-технічних ресурсів і навчально-методичного забезпечення ОП; інтерв’ювання здобувачів освіти,
представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта ОП, директора коледжу, адміністрації МЛТК.

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.

ЗВО забезпечує безоплатний доступ усім учасникам освітнього процесу до інфраструктури та інформаційних ресурсів, які необхідні для
навчання, викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. Докази: огляд матеріально-технічних ресурсів і навчально-
методичного забезпечення ОП; інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта
ОП, директора коледжу, адміністрації МЛТК.

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.

За для забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в
МЛТК створено і діє Комісія з питань охорони праці. Освітнє середовище є безпечним для здоров’я здобувачів. В МЛТК сформований
сприятливий морально-психологічний клімат, який не сприяє появі та поширенню складних конфліктних ситуацій. Санітарно-технічний
стан будівель і споруд відповідають необхідним умовам експлуатації. Усі викладачі задіяні у роботі щодо забезпечення техніки безпеки
під час аудиторних занять та позааудиторних заходів. В ЗВО працюють відповідні служби, діяльність яких спрямована на забезпечення
безпечного для життя і здоров’я освітнього середовища. Учасники освітнього процесу за потреби можуть отримати кваліфіковану
медичну допомогу, консультацію психолога. В МЛТК створено умови для того щоб учасники освітнього процеси могли займатися
художньою самодіяльністю та спортом. Докази: огляд матеріально-технічних ресурсів і навчально-методичного забезпечення ОП;
Положення про Комісію з питань охорони праці Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads), Положення
про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads), Положення про запобігання сексизму в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта ОП, директора коледжу,
адміністрації МЛТК, психолога.

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

Освітня та організаційна підтримка здобувачів освіти на ОП здійснюється безпосередньо заступником директора з навчальної роботи,
заступником директора з виховної роботи, завідувачем випускової кафедри і викладачами відповідних освітніх компонент.
Інформаційна підтримка реалізується через сайт МЛТК, дошки оголошень та інші інформаційні ресурси Консультативна і соціальна
підтримка здійснюється структурними підрозділами, зокрема Психологічною службою, Студентським самоврядуванням (діє система
студентського кураторства), Координаційним центром практичної підготовки, випуску та сприяння працевлаштуванню випускників.
Під час інтерв’ювання було встановлено, що учасники освітнього процесу, зокрема здобувачі освіти, задоволені організацією освітньої,
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організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки. Докази: огляд матеріально-технічних ресурсів і навчально-
методичного забезпечення ОП; інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта
ОП, адміністрації МЛТК. Висока ступень організованості роботи адміністрації та менеджменту забезпечує взаємодію студентів,
викладачів і структурних підрозділів, а також освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку учасників
освітнього процесу за ОП «Лісове господарство».

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

В ЗВО створено достатні умови задля реалізації прав на освіту здобувачами з особливими освітніми потребами. ЗВО здійснює підтримку
певних соціальних груп здобувачів – дітей-сиріт, дітей учасників бойових дій та інших груп відповідно чинного законодавства. Докази:
огляд матеріально-технічних ресурсів; Положення про порядок матеріального забезпечення студентів з числа дітей-сиріт Малинського
лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського
самоврядування, викладачів, гаранта ОП, адміністрації та представників структурних підрозділів МЛТК.

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 МЛТК діє зрозуміла, доступна для всіх учасників освітнього процесу процедура вирішення конфліктних ситуацій, зокрема в ЗВО
створена Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій, яка має за мету реалізацію політики запобіганню та вирішенню конфліктних
ситуацій. Політика запобіганню та вирішенню конфліктних ситуацій в МЛТК реалізується відповідно до статуту ЗВО, згідно якого всі
учасники освітнього процесу мають право на академічну свободу, захист професійної честі та гідності; Положень про політику та
процедури врегулювання конфліктних ситуацій та про запобігання сексизму. Під час інтерв’ювання здобувачів освіти та представників
академічної спільноти випадків дискримінації не виявлено. Докази: Статут Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua);
Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Малинському лісотехнічному коледжі
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про запобігання сексизму в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта ОП, директора
коледжу, адміністрації МЛТК.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Потужна сучасна матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється. Регулярне оновлення навчально-методичного
забезпечення освітніх компонент ОП. Розвинена інфраструктура, безпечне освітнє середовище, сприятливий морально-психологічний
клімат коледжу.

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

Рекомендація: розглянути можливість використання інноваційних технічних розробок та макетів щодо механізації лісової галузі.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Безоплатний доступ до інформаційних ресурсів, освітньої та соціальної інфраструктури МЛТК для всіх учасників освітнього процесу;
чітка взаємодія структурних підрозділів коледжу; доступна процедура вирішення конфліктних ситуацій сприяють створенню та
підтримці безпечного освітнього середовища.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП здійснюється відповідно до внутрішньої системи забезпечення якості освіти. У
ЗВО запроваджено Інституційну модель системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Функціонує Комісія внутрішнього
забезпечення якості освіти, до складу якої входять здобувачі освіти. Завданнями комісії є моніторинг організації освітнього процесу,
розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх освітніх тенденцій в Україні та Європі, впровадження ефективного
контролю та самоконтролю організації освітньої діяльності ЗВО. ОП «Лісове господарство» була уведене в дію в 2018 року та
переглянута після затвердження Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти, галузі
знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 205 Лісове господарство. Оновлена відповідно до стандарту та з
урахуванням пропозицій стейкхолдерів ОП була введена в дію з 01.09.2019 р. Докази: Інституційна модель системи внутрішнього
забезпечення якості освіти у МЛТК (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
освіти в МЛТК (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про комісію внутрішнього забезпечення якості освіти у МЛТК
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); склад Комісії внутрішнього забезпечення якості освіти (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
інтерв’ювання здобувачів освіти, викладачів, гаранта ОП, представників студентського самоврядування та комісії внутрішнього
забезпечення якості освіти.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти
береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
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До процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості освіти здобувачі залучені через представників
студентського самоврядування, які входять, зокрема, до складу Комісії внутрішнього забезпечення якості освіти, адміністративної і
педагогічної рад. В ЗВО діє система студентського опитування, через яке реалізується залучення здобувачів освіти безпосередньо до
оцінки ОП, її компонентів і освітнього процесу. Докази: Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в
Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); склад Комісії внутрішнього забезпечення якості освіти
(http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); результати анкетування здобувачів освіти; інтерв’ювання здобувачів освіти, представників
студентського самоврядування, гаранта ОП, представників комісії внутрішнього забезпечення якості освіти. ЗВО має зацікавленість у
залученні здобувачів освіти до процесу періодичного перегляду освітньої програми, активно включає їх до інших процедур
забезпечення її якості як партнерів та порадників.

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

У ЗВО реалізуються певні механізми зі залучення зовнішніх стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду ОП, що регламентує
Положення про стейкхолдерів освітніх програм. Існує досвід обговорення ОП та освітнього процесу з роботодавцями під час практичної
підготовки здобувачів освіти на базах практик. Залучення роботодавців також підтверджене наданими для ознайомлення відгуками та
угодами про співпрацю. Під час інтерв’ювання представники роботодавців підтвердили систематичність їх участі у процесі
періодичного перегляду ОП, наводили факти врахування їхніх потреб та інтересів. Докази: Положення про стейкхолдерів освітніх
програм (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); рецензії роботодавців на ОП «Лісове господарство» (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads
http://mltk.co.ua/wp-content/uploads http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); результати опитування стейкхолдерів (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); протоколи засідань робочої групи, програмної ради, стейкхолдерів; інтерв’ювання директора коледжу, гаранта ОП,
роботодавців. Отже, роботодавці залучаються як партнери освітнього процесу для періодичного перегляду ОП та її компонент.

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

За ОП, що акредитується випускників ще не було. В МЛТК функціонує Координаційним центром практичної підготовки, випуску та
сприяння працевлаштуванню випускників, основними завданнями, якого є здійснення моніторингу ринку праці, зв’язків з
регіональними центрами зайнятості, організація та проведення заходів, що сприяють працевлаштуванню випускників, у т.ч. щорічних
«Ярмарків вакансій» тощо. Пропозиції роботодавців щодо вакантних посад розміщуються на сайті в розділі працевлаштування –
вакансії підприємств. Коледж має налагоджений зворотній зв’язок з випускниками, створено базу даних про працевлаштування
випускників, регулярно проводяться зустрічі випускників (https://mltk.co.ua/zustrich-vypusknykiv-4/). Докази: Координаційний центр
практичної підготовки, випуску та сприяння працевлаштуванню випускників (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання
гаранта ОП, адміністрації МЛТК.

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

Внутрішня система забезпечення якості ЗВО сприяє своєчасному реагуванню на недоліки, які виявилися в ОП, а також поширенню
позитивних практик наявних в ОП. Докази: Положення про стейкхолдерів освітніх програм (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads);
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); протоколи засідань робочої групи, програмної ради, стейкхолдерів; інтерв’ювання директора коледжу, гаранта ОП,
здобувачів освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, представників комісії внутрішнього забезпечення якості
освіти.

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

ОП «Лісове господарство» акредитується вперше. У подальшому перегляд ОК ОП пов’язаний з врахуванням інноваційних змін,
реагуванням на пропозиції стейкхолдерів. Оновлені освітні компоненти і ОП у цілому проходять процедуру зовнішнього рецензування.
Докази: звіт (відомості) про самооцінювання освітньої програми; інтерв’ювання гаранта ОП, директора коледжу, представників комісії
внутрішнього забезпечення якості освіти, викладачів, які забезпечують освітній процес.

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

Культура забезпечення якості освітньої полягає у комплексному залученні усіх учасників освітнього процесу до її формування.
Інтерв’ювання адміністрації коледжу, гаранта ОП, ознайомлення з сайтом ЗВО та при опрацюванні наданих доказів було встановлено,
що академічна спільнота МЛТК постійно працює над розвитком ОП та готова до її удосконалення. За інформацією, наданою
адміністративним та науково-педагогічним персоналом МЛТК представниками студентського самоврядування встановлено, що в ЗВО
здійснюються заходи спрямовані на вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Докази: інтерв’ювання
гаранта ОП, директора коледжу, представників комісії внутрішнього забезпечення якості освіти, викладачів, які забезпечують освітній
процес, здобувачів освіти, представників студентського самоврядування. Отже, усі учасники освітнього процесу сприймають політику
забезпечення якості освіти належним чином, поділяючи її цінності. Студенти і викладачі мотивовані щодо вжиття заходів із
забезпечення якості освіти ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Формування корпоративної культури ЗВО щодо реалізації політики і процедури забезпечення якості освіти усіма учасниками освітнього
процесу на ОП. Залучення стейкхолдерів до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості.

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

Слабких сторін та недоліків не виявлено.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Сприйняття політики і процедури забезпечення якості освіти усіма учасниками освітнього процесу на ОП; функціонування Комісія
внутрішнього забезпечення якості освіти; вживання заходів щодо удосконалення освітнього процесу усіма його учасниками
відповідають визначеному критерію.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

Правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу чіткі і зрозумілі регулюються Статутом МЛТК,
Положеннями про державний вищий навчальний заклад і про організацію освітнього процесу, та іншими нормативними документами,
які є загальнодоступними (розміщені на сайті ЗВО). Докази: Статут Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua); Положення
про державний вищий навчальний заклад – Малинський лісотехнічний коледж (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); Положення про
організацію освітнього процесу в Малинському лісотехнічному коледжі (http://mltk.co.ua/wp-content/uploads); інтерв’ювання здобувачів
освіти, представників студентського самоврядування, викладачів, гаранта ОП, адміністрації МЛТК. Усі учасники освітнього процесу
ознайомлені з правилами і процедурами регулювання їх прав та обов’язків та послідовно їх дотримуються.

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.

Перегляд ОП відбувся після затвердження Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти
– бакалавр, галузі знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності – 205 Лісове господарство затвердженого і введеного в
дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 р. № 1342. Тому оновлена ОП «Лісове господарство» була введена в дію
з 1 вересня 2019 року. Інформація про ОП розміщена на сайті ЗВО. Збирання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін є постійною
практикою, здійснюється шляхом анкетування стейкхолдерів, під час зустрічей і нарад різного рівня. Проект ОП не було оприлюднено
вчасно, бо на час його рекомендованого розміщення не було видано або затверджено відповідних нормативно-правових документів.
Докази: ОП«Лісове господарство» (редакція 2018 року http://mltk.co.ua/wp-content/uploads редакція 2019 року http://mltk.co.ua/wp-
content/uploads); інтерв’ювання гаранта ОП, директора коледжу.

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.

Інформація про ОП, що розміщена на сайті ЗВО є достовірною, має достатній обсяг для інформування стейкхолдерів та суспільства.
Докази: сайт Малинського лісотехнічного коледжу (http://mltk.co.ua/); інтерв’ювання здобувачів освіти, представників студентського
самоврядування, викладачів, гаранта ОП, директора коледжу, адміністрації МЛТК.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Оприлюднення ОП, силлабусів ОК в обсязі достатньому для розуміння потенційними здобувачами освіти, задля того щоб вони зробили
поінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавці мали інформацію щодо змісту підготовки за цією програмою.

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

Рекомендації: своєчасно оприлюднювати проекти ОП та структурні зміни до неї.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Чіткі, зрозумілі, прозорі, доступні, публічні правила і процедури регулювання освітнього процесу відповідають визначеному критерію.

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
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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

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.

Адміністрація МЛТК і гарант ОП відповідально поставилися до організації роботи групи акредитаційної експертизи, забезпечивши чітке
дотримання програми візиту та комфортні умови. Учасникам експертної групи своєчасно були надані усі документи. Представлені
матеріали та огляд на місці стану матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення відповідає встановленим
нормативним вимогам. Затвердження усіх внутрішніх нормативних документів у 2018 р. пов’язано з затвердженням нової редакції
Статуту Малинського лісотехнічного коледжу 06.11.2018 року. Під час спілкування із різними фокус-групами відчувалась відкритість і
щирість. Учасники зустрічей підтримували конструктивний діалог і доброзичливу атмосферу, надавали всю необхідну інформацію. У
цілому всі учасники освітнього процесу (адміністрація ЗВО, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти) і зовнішні стейкхолдери
(роботодавці), справили враження єдиної команди, яка працює задля розвитку ОП «Лісове господарство» і освітнього процесу в цілому.
Загальне враження від візиту та загалом від освітнього процесу, налагодженого в Малинському лісотехнічному коледжі, позитивне.

V. Підсумки
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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

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

Лебедєва Наталія Іванівна

Члени експертної групи

Сопушинський Іван Миклайович

Козел Мар`яна Олегівна
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