
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
У ЛУГАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ



Стратегія розвитку Луганського національного аграрного університету на 2020-
2025 рр.
Положення про освітні програми Луганського національного аграрного
університету.
Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному
аграрному університеті (у новій редакції).
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Луганському
національному аграрному університеті.
Система заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Положення про порядок підготовки здобувачів вищьої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у Луганському національному аграрному університеті.
Порядок надання студентам Луганського національного аграрного університету
графік індивідуального навчання
Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором.
Положення про проведення навчально-виробничих закордонних практик та
стажувань.
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Луганського
національного аграрного університету (нова редакція)
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Луганському аграрному
універитеті
Правила прийому до Луганського національного аграрного університету для
здобуття вищої освіти в 2020 році (зі змінами)
Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або
інформальній освіті

НА БАЗІ:

http://lnau.in.ua/wp-content/uploads/2020/06/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7_%D0%BE%D1%81%D0%B2_%D0%BF%D1%80.doc_compressed.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_systemu_vnutrishnoho_zabezpechennia_yakosti_vyshchoi_osvity_LNAU.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Systema_zaxodiv_vnutrishnogo_zabezpechennya_yakosti_osvity.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_pidhotovky_zdobuvachiv_vyshchoyi_osvity_stupenya_doktora_filosofiyi_ta_doktora_nauk_u_LNAU.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Poriadok_nadannia_studentam_LNAU_hrafiku_indyvidualnoho_navchannia.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_ta_umovy_obrannya_studentamy_dyscyplin_za_vyborom.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3_(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F).pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/PK/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3%20%D1%83%202020%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96.pdf
http://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%20%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96.pdf


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та
визначення аакадемічної різниці
Кодекс корпоративної культури Луганського національного аграрного
університету
Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-
педагогічних і педадогічних працівників Луганського національного
аграрного університету 
Колективний договір Луганського національного аграрного університету на
2017-2022 роки
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педадогічних і
науково-педадогічних працівників Луганського національного аграрного
університету
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового
контролю результатів навчання у Луганському національному аграрному
університеті
Положення про раду з якості вищої освіти у Луганському національному
аграрному університеті
Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та
визначення академічної
Положення про матеріальне стимулювання науково-педадгогічних,
педагогічних, наукових працівників за наукові досягнення
Положення про науково-технічну раду 
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти
Положення про практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Положення про внутрішню сертифікацію дистанційних курсів

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyznachennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf
http://lnau.in.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf
https://www.lnau.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/Koll_dogovor.pdf
https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennja_pro_pidvyshhennja_kvalifikaciji.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf?_t=1604911829
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_Pro_poryadok_perezarakhuvannya_navchal'nykh_dystsyplin_ta_vyznachennya_akademichnoyi_riznytsi.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%2C%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%28%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29%20%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2.pdf


ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Є
ЗАПОРУКОЮ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА НЕОБХІДНІ ПЕРЕГЛЯДИ
ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. 

ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО ЗІ ЗМІНАМИ В ЕКОНОМІЦІ ТА ВИСОКИМ РІВНЕМ
МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ ПЕРЕДБАЧАЄ
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ
ПОТРЕБ РИНКУ ПРАЦІ. 



Формування і реалізація освітніх програм є головним завданням у
діяльності закладів вищої освіти. При оцінці освітньої діяльності
закладу вищої освіти до уваги, насамперед, береться якість його
освітніх програм. Саме освітні програми підлягають акредитації, а
остання є одним із ключових елементів забезпечення якості вищої
освіти.
 При акредитації ОП враховується, яким чином цілі освітньої програми
та програмні результати навчання визначаються з урахуванням
позицій та потреб зацікавлених сторін: здобувачів вищої освіти та
випускників програми, роботодавців, академічної спільноти та інших
стейкхолдерів



1. Як і які стейкхолдери залучені до формулювання цілей та
визначення програмних результатів освітньої програми? 
2. Які пропозиції надходили від заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) на етапі розробки ОП? 
3. Як враховані пропозиції стейкхолдерів при формулювання
цілей та визначення програмних результатів ОП? 
4. Чим зумовлювалося врахування чи неврахування тих чи
інших пропозицій?
5. Підтримку яких стейкхолдерів підтримали наукові проекти
здобувачів вищої освіти та викладачів?



При оцінюванні експертами враховуються
такі рекомендовані показники виконання:
1. Наявність здобувачів вищої освіти та
роботодавців у робочій групі, відповідальній за
формування ОП.
2. Урахування пропозицій заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) при формуванні цілей ОП та
визначенні результатів ОП.



 
На факультеті ветеринарної медицини, біологічних і
харчових технологій ведеться підготовка фахівців з

чотирьох спеціальностей:
101 – Екологія
181 – Харчові технології
204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
211- Ветеринарна медицина



ПОПУЛЯРІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ,
АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА

АБІТУРІЄНТІВ



Уніфікація ОП  відбувається за партнерства  із:
 

- студентським самоврядуванням  університету та 
 безпосередньо факультету. В рамках ознайомлення з ОП за
усіма спеціальностями факультету 15.03.2021 року
проведено круглий стіл зі студентами, викладачами,
гарантами ОП на платформі тімс. Були обговорені питання
практичної підготовки, вибіркових компонент ОП, наукової
складової ОП з підготовки магістрів, дуальної освіти, участі
студентів в роботі наукових гуртків, залучення студентів до
грантової діяльності університету



Фандрайзингова та грантова
діяльність Луганського

національного аграрного
університету



Проєкт «Відродження вищої аграрної освіти на
сході України»

Програма USAID «Економічна
підтримка Східної України»

жовтень 2019 – лютий 2021
268794 дол. США



Реалізація стратегічних цілей
розвитку

1) участь у реалізації державної політики у сфері освіти, 
2) формування позитивного іміджу Луганського
національного аграрного університету для споживачів
освітніх послуг Східного регіону України 
3) розвиток освітньої інфраструктури для забезпечення
ефективного освітнього та виховного процесу. 



Створено дві лабораторії :
– лабораторія харчових технологій 
 - лабораторія ветеринарної медицини
Налагоджено та оновлено автоматизовану систему управління
Університетом, впроваджено систему електронного документообігу.
Облаштовано  аудиторії та адміністративні приміщення Університету
новою оргтехнікою та меблями.
Створено чотири консультаційні центри для надання потенційним та
нинішнім студентам інформації про діяльність Університету, його
структурні підрозділи, програми навчання та можливості розміщення



Проєкт «Відродження переміщених університетів:
посилення конкурентоспроможності, підтримка

громад» (REDU)
EU Support to Displaced Higher Education Institutions in the East

of Ukraine / Європейська комісія
 

квітень 2020 – квітень 2023
 

362945 євро



Заплановані результи
 

1. Покращена інфраструктура Університету, яка сприяє реалізації 
 інноваційного управління та викладання, що базується на
партнерстві

2. Покращена компетентність персоналу та студентів Університету,
що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити
викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію

 
 



 
 

3.  Оновлені стратегії інституційного розвитку Університету запроваджені
у практику та наявні в доступі для внутрішніх і зовнішніх
стейкхолдерів.

4. Якість вищої освіти в Університеті підвищена завдяки модернізації
освітніх програм та їхній адаптації до сучасних викликів і потреб
місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання,
утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації.

 
 



 
5. Активна роль і сильний вплив персоналу та студентів на
реалізацію стратегій інституційного розвитку Університету,
ефективність університетського врядування, вдосконалення
викладання і навчання, розвиток інтернаціоналізації.

6. Посилена співпраця між Університетом та місцевими
громадами і внесок у соціальне та економічне відновлення завдяки
використанню ресурсів і результатів Проєкту та розширенню
спектру послуг для різних категорій стейкхолдерів.

 
 



«Agricultural Higher Education Advanced Development
in Eastern Ukraine (AHEADEU)» (Вдосконалення вищої

сільськогосподарської освіти у Східній Україні)

EU Support to Displaced Higher Education Institutions in
the East of Ukraine / Європейська комісія

 
грудень 2020 – березень 2023

 
798209 євро



Відновлення технічних та наукових можливостей
університету та встановлення зв’язків з

університетами-партнерами, щоб надати студентам
регіону можливість отримати якісну освіту

1. Оновлення й облаштування будівель для навчання, проживання та
дозвілля студентів

2. Підвищення якості освіти, впровадження нових освітніх технологій та
збільшення академічної мобільності студентів і викладачів

3. Розширення впливу студентського самоврядування на студентське
життя та підвищення інституційної стабільності студентського

самоврядування



СПІВПРАЦЯ З ЗАКЛАДАМИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
В МЕЖАХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК



ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗІ
СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, СТУДЕНТАМИ ТА

КЕРІВНИЦТВОМ ВІДОКРЕМЛЕНИХ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 



структурними підрозділами Луганського національного
аграрного університету, з якими ведеться обмін навчальними
планами, освітніми програмами та обговорюється важливість
дотримання Положень щодо формування ОП на наступний 2021-2022
навчальний рік;
Для інтеграції у процес формування  освітніх програм для студентів
коледжів і університету розроблено  план щодо обговорення та
корегування ОП згідно з сучасними тенденціями освіти.



проєктом технічної допомоги Європейського Союзу ILCA
“Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості щодо
безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в

Україні» (Europeaid/139852/DH/SER/UA) та його компоненту А.3.10
Покращення поінформованості студентів факультетів ветеринарної

медицини щодо здоров’я та благополуччя тварин, безпечності
харчових продуктів шляхом розробки пропозицій щодо внесення
змін до навчальних планів факультетів ветеринарної медицини,

організації семінарів та дебатів.



- закладами вищої освіти України, досвіду закордонних
закладів освіти (Мuta University, Jordan University Science

Technology), програми міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ),
Проєкт ЄС EuropeAid/139852/DH/SER/UA, науковими установами
(Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
НААН України, Державна дослідна станція птахівництва НААН

України)



КОМАНД А ПРОЕКТУ ILCA СПІЛЬНО З
ПРЕДСТАВНИКАМИ ФАКУЛЬТЕТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ ТА НАУКОВОГО-МЕТОДИЧНОГО
ЦЕНТРУ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОВЕЛА  РОБОТУ З АНАЛІЗУ, ОЦІНКИ ТА РОЗРОБКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ

ПЛАНІВ В ТА ПРОГРАМ У НАПРЯМКУ ЇХ АДАПТАЦІЇ ДО
ВИМОГ МЕБ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ З ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, ДИРЕКТИВА 2005/36/
ЄC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПИ ВІД  07.09.2005 ЩОДО
ВИЗНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, 
ДИРЕКТИВА 2013/55/ЄС ЩОДО НЕОБХІДНИХ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК, 
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ П’ЯТИ УКРАЇНСЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ (НУБІП, БНАУ, ЛНУВМБТ,
ХДЗВА, ПДАУ) ТА ДВОХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФАКУ ЛЬТЕТІВ (ФАКУЛЬТЕТУ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УНІВЕРСИТЕТУ М. КОШИЦЕ, СЛОВЕНИЯ ТА
НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ ШКОЛИ, М. ТУЛУЗА, ФРАНЦІЯ); 
EAEVE/ESEVT STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 2019 (ЄВРОПЕЙСЬКА
СИСТЕМА ОЦІНКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ), 
РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕБ ЩОДО НЕОБХІДНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ
ФАКУЛЬТЕТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, ТАК ЗВАНІ «КОМПЕТЕНЦІЇ 1-ГО ДНЯ»

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ БУЛИ ВИКОРИСТАНІ
НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ: 



РЕКОМЕНДАЦІЇ РОЗРОБЛЕНІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ILCA “ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА, КОНТРОЛЮ ТА ПОІНФОРМОВАНОСТІ ЩОДО
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ЗДОРОВ’Я ТА
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН В УКРАЇНІ»
EUROPEAID/139852/DH/SER/UA) ТА ЙОГО КОМПОНЕНТУ А.3.10
ПОКРАЩЕННЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ЩОДО ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИН, БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ШЛЯХОМ
РОЗРОБКИ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ,
ОРГАНІЗАЦІЇ СЕМІНАРІВ ТА ДЕБАТІВ.



БУЛО ЗАПРОПОНОВАНО ТРИ НОВІ ДИСЦИПЛІНИ :  

ВЕТЕРИНАРНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ; 

ЗООНОЗИ ТА КОНЦЕПЦІЯ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ’Я»; 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН, 

А ТАКОЖ ПРОПОНУЄТЬСЯ ОНОВЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ
ДИСЦИПЛІНИ: 

ВЕТЕРИНАРНЕ ПРАВОЗНАВСТВО УКРАЇНИ ТА
ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ПРАВА.



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ

ПОПУЛЯРІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
СЕРЕД ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ ТА
ДОРОСЛИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ



стейкхолдерами (Держпродспоживслужба Луганської і
Донецької областей, ТОВ «Крамагросвіт», ТОВ «Слов'янський
комбінат м'ясопродуктів» Донецької області, Біловодська ОТГ
Луганська обл., Черкаська ОТГ, Донецька обл., АПК «Інвест»,
Донецька обл., клініка «Колібрі», м. Краматорськ; ООО «Центр
здоров’я», м. Краматорськ, клініка «Мій ветеринар», м. Слов’янськ,
ветеринарна клініка «Доктор Брежнєв», м. Краматорськ та  інші



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ



ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ І
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО БАЗ ПРАКТИК

ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, НАЛАГОДЖЕННЯ
СПІВПРАЦІ  З  ОБ'ЄДНАНИМИ

ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ



НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЯК ЕКСПЕРТИ З ПИТАНЬ ВИРОБНИЦТВА

 ПРОДУКЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ



ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 
З ВИПУСКНИКАМИ:  
УКРАЇНА, ЙОРДАНІЯ,

МАРОККО, АЛЖИР, ІРАК, СИРІЯ 





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


