
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 19090 Менеджмент

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 073 Менеджмент

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 Луганський національний аграрний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 19090

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Cпеціальність 073 Менеджмент

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 Запша Галина Миколаївна, Чорна Інна Анатоліївна, Пирог Ольга
Володимирівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.03.2021 р. – 17.03.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://lnau.in.ua/DOCS/Accreditation/073/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%
D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8/%D0%97%D0%B2%D
1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B
C%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%BD%D1%8F%20073%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA.pdf

Програма візиту експертної групи https://lnau.in.ua/%d0%b4%d0%be-
%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b8-
%d1%83%d1%81%d1%96%d1%85-
%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b
2-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3
%d0%be-%d0%bf%d1%80/?lang=ua

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:

Сторінка 2



відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Освітня програма «Менеджмент» та освітня діяльність Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ)
за цією програмою відповідають критеріям 1-9 оцінювання її якості, що є обов’язковою умовою для акредитації.
Підготовка за ОП відбувається відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 977 від
11.07.2019 р., та Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України № 1165 від 29.10.2018 р. Мета ОП корелює з Стратегією розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. В ОП
передбачено форми оцінювання програмних результатів навчання контрольними заходами, які є чіткими,
зрозумілими, доступними та включають процедури оскарження. Інформація про ОП є у відкритому доступі, а її
реалізація базується на засадах студентоцентризму, прозорості та публічності. Виявлений у ході експертизи вектор
розвитку освітньої діяльності за даною ОП дозволяє стверджувати про наявність достатніх перспектив для цього.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Цілі ОП «Менеджмент» відповідають Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. Створені можливості для
зацікавлених сторін брати участь у громадському обговорені ОП «Менеджмент» при оновленні освітньої програми
шляхом розміщення проекту ОП на сайті ЛНАУ, анкет для стекхолдерів із зауваженнями, рекомендаціями та
пропозиціями через сайт ЛНАУ. Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Структура ОП «Менеджмент»
передбачає можливість для здобувачів вищої освіти формувати індивідуальну освітню траєкторію. В університеті
існують чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих здобувачами в інших ЗВО під час
академічної мобільності, а також в неформальній та інформальній освіті. У ЛНАУ активно використовується
електронні ресурси MOODLE, http://edu.lnau.in.ua/ та Microsoft Office-365, можливості яких дозволили створити
базу навчально-методичних матеріалів, забезпечити доступ здобувачів до освітнього простору, підвищити
оперативність управління освітнім процесом на ОП «Менеджмент» в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією
COVID-19. ЛНАУ здійснює значні кроки в інтернаціоналізації освітнього процесу; укладені меморандуми та
договори із закордонними та вітчизняними університетами, науковими установами щодо налагодження співпраці у
сфері освітньо-наукової діяльності та академічної мобільності. Чітко визначені та зрозумілі форми та процедури
контрольних заходів, які своєчасно доводяться до здобувачів ВО та в цілому здатні перевірити досягнення
програмних результатів навчання і є доступними для всіх учасників освітнього процесу. Підвищенню викладацької
майстерності сприяє активна участь ЗВО в реалізації грантових проєктів. Фінансове, матеріально-технічне та
навчально методичне забезпечення освітньої програми є достатнім для досягнення цілей та програмних результатів
навчання. ЛНАУ започаткована та реалізується послідовна політика щодо формування та результативного
функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Створення ІТ простору ЛНАУ з
вільним безкоштовним доступом до платформи MOODLE, особистого кабінету, електронного репозитарію, розкладу
занять, платформи Microsoft Office 365 тощо, що є вагомими чинниками забезпечення внутрішньої системи якості
освіти. У ЗВО запроваджена перевірка випускних кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату засобами сервісу
UNICHECK. Існує повна та доступна інформація про права та обов’язки учасників освітнього процесу, які послідовно
дотримуються під час реалізації ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. В ОП та у відомостях про СО неповно висвітлено унікальність освітньої програми «Менеджмент» відповідно до
особливостей ЛНАУ.-Рекомендація для ЗВО: уточнити унікальність ОП «Менеджмент» та її мету відповідно до
Стратегії розвитку ЛНАУ, галузевих і регіональних особливостей ЛНАУ та пріоритетних напрямів розвитку сходу
України (Донецької та Луганських областей). 2. Співпраця з випускниками та роботодавцями носить фрагментарний
характер. Серед роботодавців, які брали участь в обговоренні ОП, не представлені керівники та менеджери аграрних
підприємств. -розвивати співпрацю із здобувачами ВО, випускниками, роботодавцями та представниками
академічної спільності на системних засадах, випускників залучати до профорієнтації ОП «Менеджмент»,
роботодавців (особливо керівників та менеджерів аграрних підприємств) запрошувати до ЛНАУ для проведення
практичних занять. 3. Перелік ОК (назви та зміст) ОП «Менеджмент» та навчальному плані 2020 р. частково
відповідає сучасним тенденціям, досягненням та напрацюванням у сфері менеджменту.-доцільно удосконалити
назви та зміст освітніх компонент ОП «Менеджмент» з урахуванням сучасних тенденцій, досягнень та напрацювань
у сфері менеджменту та досвіду аналогічних ОП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО. 4. В ОП "Менеджмент" та
навчальному плані 2020 р. не передбачені курсові роботи з фахових НД та навчальні практики за фаховою
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спрямованістю.-розглянути доцільність посилення практичної підготовки бакалаврів менеджменту за рахунок
включення до ОП «Менеджмент» та навчального плану курсових робіт з фахових НД та навчальних практик за
фаховим спрямуванням, які сприяють формуванню та розвитку дослідницьких навиків і посиленню практичної
підготовки бакалаврів-менеджерів. 5. Недостатня ініціатива з боку здобувачів ВО щодо визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті та участі в програмах академічної мобільності.-посилити
роз'яснювальну роботу серед здобувачів ВО щодо їх можливостей та прав на визнання результатів навчання,
здобутих в неформальній освіті та під час академічної мобільності. 6. Здобувачі ВО ОП «Менеджмент» не задіяні в
програмах міжнародної академічної мобільності та не приймають участі в міжнародних проєктах, а отже процес
знайомства зі світовими здобутками є лише теоретичним.-мотивувати здобувачів ВО до участі в міжнародних
грантах, проєктах та закордонних практиках шляхом пояснення подальшого використання їх здобутків в навчанні
та майбутній кар’єрі. 7. Учасники освітнього процесу не знайомі з заходами вирішення конфліктних ситуацій, що
направлені на запобігання булінгу, сексуальним домаганням та дискримінації.-проводити заходи щодо роз’яснення
процесів протидії та вирішення конфліктних ситуацій, що направлені на запобігання булінгу, сексуальним
домаганням та дискримінації. 8. Тематика наукових публікацій окремих НПП не співпадає з предметним полем НД,
які викладаються.-звернути увагу НПП на необхідність забезпечення відповідності тематики своїх наукових
публікацій та НД, що закріплені за ними.

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.

Стратегія розвитку Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ) на 2020-2025 рр. (затверджено
Вченою радою ЛНАУ протокол № 7 від 28.05.2020 р.) розміщено на сайті за посиланнями
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Стратегічний%20план%20розвитку%20ЛНАУ_оновленна%20редакція.pdf та
містить опис місії, візії та цінностей діяльності ЛНАУ, результати SWOT-аналізу, загрози та шляхи їх мінімізації,
стратегічні цілі та завдання, технологічні карти реалізації плану у коротко- та середньостроковій перспективі,
основні індикативні показники та систему моніторингу його реалізації. Візія ЛНАУ передбачає «формування
сучасного освітнього середовища з підготовки фахівців з аграрних спеціальностей та формування людського
капіталу для Донецької та Луганської областей» (с. 3 Стратегії розвитку ЛНАУ). Гарант ОП «Менеджмент», доц.
Орлова-Курилова О.В. (зустріч 1) зазначала (аналогічну інформацію представлено у відомостях про СО), що «акцент
в ОП робиться на здобутті знань з менеджменту у процесі планування, організації, приведення в дію та контролю
організації за допомогою використання інформаційних технологій з метою прийняття обґрунтованих управлінських
рішень щодо досягнення координації людських, фінансових, природних і технологічних ресурсів, необхідних для
ефективного виконання завдань з урахуванням особливостей агропромислового комплексу Сходу України». У той же
час, метою ОП «Менеджмент» 2020 р. є «підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з
менеджменту у різних сферах діяльності підприємств, здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати
розвиток економічної, соціальної та інформаційної сфер суспільства з орієнтацією на їх конкурентоспроможність на
національному й міжнародному ринках (с. 5 ОП «Менеджмент» 2020 р., що розміщено на сайті ЛНАУ за
посиланням: https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-2020/OOP/ОПП%20Менеджмент%20Бакалавр%20менеджменту.pdf).
ЕГ рекомендує гаранту ОП «Менеджмент» та робочій групі уточнити мету ОП відповідно до Стратегії розвитку
ЛНАУ з врахуванням галузевих та регіональних особливостей ЛНАУ. Вцілому, ОП «Менеджмент» реалізовується
відповідно до Стратегії розвитку ЛНАУ та спрямована на відновлення ресурсного потенціалу управлінців Сходу
України. Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти спільно реалізують Стратегію розвитку ЛНАУ,
оскільки активно задіяні до освітньої, наукової, грантової та організаційної діяльності, що було підтверджено на
зустрічах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 та резервній зустрічі.

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

Співпрацю із зацікавленими сторонами у ЛНАУ було підтверджено за результатами зустрічей 1, 3, 4, 5, 6, відкритої
та резервної зустрічей. У ЛНАУ було проведено громадське обговорення (протягом 13.04-13.05.2020 р.) для ОП
«Менеджмент» 2020 р., інформацію про яке розміщено на сайті ЛНАУ за посиланням: https://lnau.in.ua/якість-
освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/?lang=ua. Однак, за вказаним посиланням для ОП «Менеджмент» 3р.
10 м. розміщено проект ОП «Менеджмент» 1р. 10 м. (скорочена форма). Для зацікавлених сторін були розроблені
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анкети щодо оцінювання якості освітньо-професійної програми (розміщені на сайті ЛНАУ за вказаним
посиланням). У відомостях про СО (критерій 1) зазначено, що «На даній ОП випускників немає, програму за
першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 073 «Менеджмент» започатковано 03.09.2017 р., акредитація є
первинною». Однак, підготовка фахівців за спеціальністю «Менеджмент» здійснюється тривалий час у ЛНАУ,
спеціальність «Менеджмент» була акредитована за процедурою МОН України. У громадському обговорені ОП
«Менеджмент» 2020 р. взяли участь випускниця (Зелик В.В.), представник академічної спільноти (Гуторов О.І.),
роботодавці (Зінченко А.М., Марков Р.В., Літовчено С.В.) та здобувач вищої освіти (Клємєнтьєва А.В.), що
підтверджено підсумками громадського обговорення ОП «Менеджмент» (документ додається) та підтверджено під
час зустрічей 3, 6 та відкритої зустрічі. Під час зустрічі 4 за здобувачами ОП «Менеджмент» денної форми, студентка
Толочек Г. зазначила, що вона брала учать в обговорені ОП «Менеджмент» 2020 р. Результати опитування
зацікавлених сторін були враховані при оновлені ОП «Менеджмент» 2020 р., що підтверджується витягом з
протоколу засідання кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу № 7 від 30.06.2020 р.
(документ додається). На зустрічі 3 доц. Мічківський С.М. зазначив, що під час обговорення проекту ОП
«Менеджмент» ним було внесено пропозицію щодо введення до навчального плану 2020 р. навчальної дисципліни
«Системи та методи прийняття рішень», яка надасть можливість ефективно забезпечити ПРН 4; ПРН 6; ПРН 8 та
ПРН 12. Здобувачі вищої освіти (ВО), які навчаються на ОП «Менеджмент», та представники студентського
самоврядування приймають участь в удосконаленні ОП «Менеджмент», що підтверджено на зустрічах 4, 9 та
протоколом Ради студентського самоврядування №7 від 15.05.2020 р., в якому закріплені результати обговорення
ОП економічного факультету щодо змісту та умов навчання (документ додається). Також анкети та результати
опитування зацікавлених сторін розміщено на сайті ЛНАУ у розділі Анкети та опитування за посиланням:
https://lnau.in.ua/анкети-та-опитування/?lang=ua.

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

Цілі та програмні результати навчання (ПРН) ОП «Менеджмент» відповідають сучасним тенденціям розвитку
спеціальності та ринку праці, однак частково враховують регіональний та галузевий контекст. Під час зустрічі 2
ректор ЛНАУ Подольський Р.Ю. наголошував на важливості формування сучасного освітнього середовища з
підготовки фахівців з аграрних спеціальностей та формування людського капіталу для Донецької та Луганської
областей. Отже, на ринку праці Східного регіону України існує потреба у фахівцях з менеджменту, які володіють
навичками щодо планування, організування, приведення в дію та контролювання, використовуючи IT-технологій з
метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо досягнення координації людських, фінансових,
природних і технологічних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань з урахуванням особливостей
агропромислового комплексу Сходу України. Ці особливості зазначала гарант ОП «Менеджмент», доц. Орлова-
Курилова О.В. під час зустрічі 1 та адміністрація ЛНАУ (зустріч 2). Здобувачі вищої освіти і науково-педагогічні
працівники під час зустрічей 3, 4 і 5 підкреслювали, що ОП «Менеджмент» відповідає тенденціям розвитку
спеціальності: такі навчальні дисиципліни (НД), як: «Менеджмент», «Системи та методи прийняття рішень» та
«Організація виробництва в АПК» забезпечують формування фахівця - управлінця. Під час зустрічі 1 гарант ОП
«Менеджмент», доц. Орлова-Курилова О.В. вказала, що при формулюванні компетентностей та ПРН ОП у 2020 р.
було враховано досвід функціонування освітніх програм з менеджменту як українського ЗВО (НУБіП), так й
закордонних ЗВО (Університету Козьмінського, Університеті Колорадо), що й зазначено у відомостях СО. Однак,
аналіз ОП «Менеджмент» та навчального плану 2020 р. щодо назв, змісту освітніх компонент (ОК) та взаємозв’язків
між ними в структурно-логічній схемі засвідчує необхідність її подальшого удосконалення з урахуванням сучасного
досвіду аналогічних ОП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО. Отже, в ОП та у відомостях про СО недостатньо
висвітлено унікальність освітньої програми ЛНАУ, при формулюванні мети ОП «Менеджмент» (с. 5) частково
враховані галузеві та регіональні особливості ЛНАУ.

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

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти затверджений наказом МОН України № 1165 від 29.10.2018 р. ОП «Менеджмент» 2020 р. відповідає
Стандарту ВО України. ОП «Менеджмент» містить загальні та спеціальні компетентності, матрицю відповідності
програмних компетентностей обов’язковим компонентам ОП, матрицю забезпечення ПР відповідними ОК з ОП та
структурно-логічну схему ОК. Відповідно до ОП «Менеджмент» 2020 р., що додано до відомостей про СО, набуття 15
загальних і 15 спеціальних компетентностей та 17 ПРН, що передбачені Стандартом ВО України за спеціальністю
073 «Менеджмент», забезпечуються 37 ОК та виробничою практикою. Здобувачі ВО мають можливість
удосконалити свої знання та підвищити свій професійний світогляд у ЛНАУ за рахунок вивчення вибіркових ОК з
переліку дисциплін за вільним вибором здобувача.
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Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

1. Цілі ОП «Менеджмент» відповідають Стратегії розвитку ЛНАУ на 2020-2025 рр. 2. Створені можливості для
зацікавлених сторін брати участь у громадському обговорені ОП «Менеджмент» при оновленні освітньої програми
шляхом розміщення проекту ОП на сайті ЛНАУ, анкет для стекхолдерів із зауваженнями, рекомендаціями та
пропозиціями через сайт ЛНАУ. 3. Відповідність в ОП «Менеджмент» 2020 р. між компетенціями та програмними
результатами навчання, матрицями 5, 6 й робочими програмами ОК, що розміщені у табл. 1 відомостей про СО.

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

Слабкі сторони: 1. В ОП та у відомостях про СО неповно висвітлено унікальність освітньої програми «Менеджмент»
відповідно до особливостей ЛНАУ; також у меті ОП «Менеджмент» (с. 5) частково відображені галузеві та
регіональні особливості ЛНАУ. 2. Результати громадського обговорення ОП «Менеджмент», що проводилось 13.04-
13.05.2020 р., не опубліковані у розділі «Громадське обговорення», хоча є опція «Звіт опитування»
(https://lnau.in.ua/якість-освіти/громадське-обговорення-освітніх-про/?lang=ua). 3. Виявлені технічні неточності у
розміщені інформації в розділі «Громадське обговорення» (замість проекту ОП «Менеджмент» 3 р. 10 м. розміщено
проект ОП 1 р. 10 м.). 4. Співпраця з здобувачами ВО, випускниками, роботодавцями та представниками академічної
спільності носить фрагментарний характер, також серед роботодавців, які брали участь в обговоренні ОП, не
представлені керівники та менеджери аграрних підприємств. Рекомендації для ЗВО: 1. Уточнити унікальність ОП
«Менеджмент» та її мету відповідно до Стратегії розвитку ЛНАУ, галузевих і регіональних особливостей ЛНАУ та
пріоритетних напрямів розвитку сходу України (Донецької та Луганських областей). 2. Системно проводити
громадські обговорення ОП за участю здобувачів вищої освіти, випускників, представників академічної спільноти,
роботодавців та результати оприлюднювати у розділі «Громадське обговорення». 3. Навести коректну інформацію в
розділі «Громадське обговорення» (розмістити проект ОП «Менеджмент» 3 р. 10 м.). 4. Розвивати співпрацю із
здобувачами ВО, випускниками, роботодавцями та представниками академічної спільності на системних засадах,
випускників залучати до профорієнтації ОП «Менеджмент», роботодавців (особливо керівників та менеджерів
аграрних підприємств) запрошувати до ЛНАУ для проведення практичних занять.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритерієм 1.4, недоліки за підкритеріями 1.1, 1.2, 1.3, що не є суттєвими,
релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОП "Менеджмент" відповідає рівню В за Критерієм 1.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

Обсяг ОП «Менеджмент» у кредитах ЄКТС складає 240 кредитів, що відповідає вимогам Стандарту ВО України за
спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня. Обсяг освітніх компонентів (у кредитах
ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, становить 180 кредитів. Обсяг кредитів, що відводиться на
дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти, складає 60 кредити або 25%. ОП «Менеджмент» 2020 р. повністю
відповідає Стандарту ВО України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня. ЕГ
встановлено, що загальний обсяг ОП «Менеджмент» 2020 р. відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для рівня бакалавра та Стандарту ВО України.

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.
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ОП «Менеджмент» 2020 р. розміщено на сайті ЛНАУ за посиланням: https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/ОПП%20Бакалавр%20менеджменту.pdf?lang=ua. Також у Каталозі освітньо-професійних програм
розміщені ОП «Менеджмент» за 2017-2019 рр. (посилання: https://lnau.in.ua/каталог-професійних-програ/?
lang=ua). Відповідно до ОП «Менеджмент» 2020 р., набуття 15 загальних і 15 спеціальних компетентностей та 17
ПРН забезпечуються 37 ОК та виробничою практикою (75% від загального обсягу) і доповнюються вибіркові
компоненти ОП (25%). Здобувачі ВО мають можливість удосконалити свої знання та підвищити свій професійний
світогляд у ЛНАУ за рахунок вивчення вибіркових ОК з переліку дисциплін за вільним вибором здобувача.
Навчальний план ОП «Менеджмент» 2020 р. відповідає вимогам «Положення про організацію освітнього процесу в
ЛНАУ» (за посиланням: https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення_організ_осв_пр.doc_compressed.pdf?
lang=ua ), але виявлено нерівномірний розподіл навчальних дисциплін (НД) за семестрами в одному навчальному
році (1 семестр 1-го курсу – 6 НД, з них 3 іспити; 2 семестр 1-го курсу – 9 НД, з них 5 іспитів, тощо). Під час зустрічей
4 та 5, здобувачі ВО ОП «Менеджмент» були задоволені навчальним планом та кількістю дисциплін, що
викладаються. ЕГ вважає за доцільне рекомендувати гаранту ОП «Менеджмент» збалансувати навчальний план за
кількістю навчальних дисциплін за семестрами та за кількістю іспитів за семестрами. Структурно-логічна схема в
ОП «Менеджмент» 2020 р. сформована у вигляді схеми з розбиттям НД за роками навчання та обов’язковим /
вибірковими ОК. Однак, дана схема не відображає взаємозв’язок між ОК та не дає можливість об’єктивно
відстежити логіку вивчення НД. За результатами вивчення табл. 1 та табл. 3 відомостей про СО, матриць
відповідності 5 «програмні компетентності – компоненти ОП» та 6 «програмні результати навчання (ПРН) –
компоненти ОП» ОП «Менеджмент» 2020 р. дають підстави стверджувати, що змістовне наповнення обов’язкових
ОК сприяє досягненню ПРН та цілей ОП «Менеджмент», також ПРН корелюють із компетентностями, які
забезпечуються ОК. Проаналізувавши «Перелік компонентів ОПП «Менеджмент» та їх логічну послідовність»
(табл. 2 ОП «Менеджмент» 2020 р.), ЕГ рекомендувала гаранту ОП здійснити удосконалення назв та змісту ОК з
урахуванням досвіду аналогічних ОП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО. ЕГ зазначає, що у навчальному плані 2020 р.
відсутні курсові роботи з НД. Вважаємо, що курсові роботі з фахових НД сприяють поглибленому засвоєнню
отриманих теоретичних знань та опануванню практичних навичок. У графіку навчального процесу навчального
плану 2020 р. заплановано 3 загальноуніверситетські практики (наприкінці 1, 2, та 3 років навчання тривалістю 5
тижнів кожна) та 1 виробнича практика (8 семестр, 7,5 кредитів, 5 тижнів). Однак, у навчальному плані та ОП
«Менеджмент» не зазначені такі ОК як «загальноуніверситетські практики» та їх обсяг не входить в 240 кредитів.

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

ОП «Менеджмент» складається з ОК, які відповідають предметній області спеціальності 073 «Менеджмент» та
мають зв'язок з предметною сферою спеціальності. ОК ОП «Менеджмент»: «ОК 16. Менеджмент», «ОК 09.
Економіка праці і соціально-трудові відносини», «ОК 30 Самоменеджмент», «ОК 32 Управління персоналом з
основами психології», «ОК 33 Стратегічне управління та адміністрування», «ОК 23 Економічний аналіз», «ОК 25
Організація виробництва в АПК», «ОК 27 Системи і методи прийняття рішень» повністю відповідають предметній
області спеціальності 073 «Менеджмент». Теоретичний зміст предметної області забезпечують ОК: «ОК 08.
Економічна теорія», «ОК 10. Мікроекономіка та макроекономіка», «ОК 04. Філософія». Для вивчення методів,
методик та технологій, якими має оволодіти здобувач ВО і застосовувати на практиці, передбачені такі ОК: «ОК 06.
Вища математика», «ОК 07. Інформатика та інформаційні технології», «ОК 09. Інформаційні системи і технології»,
«ОК 12. Теорія ймовірності і математична статистика», «ОК 13. Економетрика», «ОК 14. Оптимізаційні методи і
моделі», «ОК 22. Статистика». ЕК під час акредитаційної експертизи (огляд матеріальної бази ЛНАУ) встановила,
що здобувачі ВО ОП «Менеджмент» отримують знання за допомогою сучасних методів та технологій.

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

Структура ОП «Менеджмент» передбачає можливість для здобувачів вищої освіти формувати індивідуальну освітню
траєкторію. У ЛНАУ формування індивідуальної освітньої траєкторії регулюється Положенням про порядок та
умови обрання студентами дисциплін за вибором
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_poryadok_ta_umovy_obrannya_studentamy_dyscyplin_za_vybo
rom.pdf). Під час зустрічей 4, 5 зі здобувачами ВО за ОП «Менеджмент» (денної та заочної форми, іноземці) та
зустрічі 9 з представниками органів студентського самоврядування було підтверджено, що здобувачі ВО знають
механізм обрання вибіркових дисциплін. Здобувачі ВО вказали, що обирають дисципліни за вибором через
індивідуальний кабінет студента (скріни щодо процесу вибору дисциплін за вибором додаються – п. 3 запиту). У
навчальному плані ОП «Менеджмент» 2020 р. відображено, що здобувачі ВО мають право обирати дисципліни з 2-
го семестру 1 року навчання, тобто дисципліни за вибором заплановані з 2-го семестрі і до 8-го семестру навчання
на бакалавраті. Вибір освітніх компонентів не обмежується лише ОП «Менеджмент», тобто здобувачів ВО можуть
обрати освітні компоненти з переліку дисциплін за вибором ЛНАУ (https://lnau.in.ua/forstudents/наказ-про-
перелік-вибіркових-дисципл/?lang=ua) (з’ясовано під час зустрічей 1, 4 та 5). Позитивною практикою у ЛНАУ у
процесі вибору дисциплін за вибором є формування переліку дисциплін за вибором та їх анотації (опис), що
розміщено на сайті ЛНАУ розділ Вибіркові дисципліни за посиланням: https://lnau.in.ua/forstudents/наказ-про-
перелік-вибіркових-дисципл/?lang=ua.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів ВО ОП «Менеджмент» здійснюються під час практичних занять з НД,
передбачених навчальним планом ОП «Менеджмент» 2020 р., та виробничої практики. Практична підготовка
регулюється Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення_про_проведення_практики_здобувачів_вищої_освіти_ЛНАУ_(но
ва_редакція).pdf) та Положенням про проведення навчально-виробничих закордонних практик та стажувань
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20проведення%20навчально-
виробничих%20закордонних%20практик%20та%20стажувань.pdf). Виробнича практика є обов'язковим
компонентом ОП «Менеджмент» і має на меті «закріплення у здобувачів ВО теоретичних знань по циклу
професійно-орієнтованих освітніх компонент та придбання практичних навичок в сфері менеджменту організацій,
що закріплено у РП «Виробничої практики» (табл. 2 відомостей про СО). В ОП «Менеджмент» і навчальному плані
2020 р. передбачена виробнича практика обсягом 7,5 кредитів (тривалістю 5 тижнів у 8 семестрі). Під час зустрічі 4
та 5, здобувачі ВО ОП «Менеджмент» зазначали, що виробничу практику проходять у січні-лютому навчальному
року. Так, студентка 4-го року навчання Толочек Г. доповіла, що виробничу практику проходила на виробничому,
сільськогосподарському підприємстві «Елітна», інші студенти 4-го курсу, що були присутні на зустрічах, також
вказали, що проходили виробничу практику на сільськогосподарських підприємствах. Здобувачі ВО знають про
можливість проходження виробничої практики закордоном на фермерських господарствах, але в умовах пандемії
COVID-19 не має можливості. Науково-педагогічні працівники (зустріч 3) (Кочетков О.В., Мічківський С.М.)
зазначали, що під час НД «Організація виробництва в АПК» та «Системи та методи прийняття рішень» викладають
основні теоретичні, методичні та практичні засади, які студенти застосовують під час виробничої практики. Також,
під час зустрічі 6 роботодавці висловлювали критичні зауваження та вносили пропозиції в частині необхідності
посилення практичної підготовки, аналогічні пропозиції висловлювали здобувачі ВО (зустріч 4). ЕГ рекомендує
гаранту ОП «Менеджмент» та робочій групі переглянути навчальний план ОП "Менеджмент" щодо питання
збільшення видів практики (навчальної, професійної тощо), які проходитимуть саме на підприємствах з метою
набуття здобувачами ВО компетентностей та практичних навичок, які стануть корисними в їх подальшій
професійній діяльності у сфері менеджменту АПК.

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

В ОП «Менеджмент» набуттю навичок soft skills сприяють як загальні компетентності так і спеціальні, зокрема: СК
6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо; СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати
міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; СК 11. Здатність створювати та організовувати
ефективні комунікації в процесі управління; СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у
професійній діяльності; СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. На
здобуття необхідних вмінь спрямовано викладання як обов’язкових ОК так і вибіркових. Форми та методи навчання
у вигляді ділових ігор, ситуаційних вправ, дискусій, презентацій, екскурсій на підприємства сприяють закріпленню
отриманих навичок та їх практичному відпрацюванню. Як було з’ясовано в ході зустрічі 4 зі здобувачами вищої
освіти очної форми та зустрічі 9 з представниками органів студентського самоврядування, значний внесок у
формування соціальних навичок у студентів ОП є відвідування неформальних заходів, а саме гуртків та тренінгів,
зокрема на базі ЛНАУ функціонує Школа лідерства, гурток «Сучасний маркетинг», Дебатний клуб, Центр медіації.
До їх проведення долучаються викладачі університету та зовнішні спікери. Крім того, студенти приймають участь у
зйомці відеороликів. Здобувачі ВО зазначили, що під час відвідування зазначених вище заходів вони набувають
навички лідерства, здатність вирішувати конфліктні ситуації, відстоювати свою точку зору, знаходити спільну мову
зі співрозмовниками та інші, які безпосередньо пов’язані з подальшим успішним працевлаштуванням.

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

Професійний стандарт відсутній. Присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти за ОП
«Менеджмент» не передбачено.

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 ОП «Менеджмент» та окремих освітніх компонентів відображає фактичне навантаження здобувачів ВО, що
визначено навчальним планом. Навантаження студента денної форми навчання становить 60 кредитів ЄКТС на
навчальний рік. Кількість НД в навчальному плані ОП «Менеджмент» не перевищує 16 на навчальний рік. Обсяг НД
становить від 3 до 9 кредитів ECTS. Загальне навантаження за ОП «Менеджмент» та навчальним планом 2020 р.
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становить 240 кредитів ЄКТС (7 200 год.), з яких для денної форми навчання: обсяг аудиторних годин (лекції,
практичні заняття) становить 2 184 год. (30% від загального навантаження), з яких 994 год. лекцій, 1 190 год.
практичні заняття; обсяг самостійної роботи – 4 566 год. (70% від загального навантаження). Такий розподіл
передбачено необхідністю забезпечення загальних і спеціальних компетентностей та ПРН. Співвідношення між
обов’язковими та вибірковими компонентами ОП «Менеджмент» 2020 р. наступне: обов'язкові ОК – 180 кредитів
ЄКТС (75%), вибіркові ОК – 60 кредитів ЄКТС (25%, що відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту»). Під
час спілкування здобувачів ВО (зустріч 4, 5) не було отримано зауважень стосовно їх перевантаження під час
самостійної роботи. Це підтвердило достатність обсягу аудиторної та самостійної роботи, передбачених в ОП
«Менеджмент».

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП «Менеджмент» за дуальною формою освіти в ЛНАУ не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

1. Зміст та структура ОП «Менеджмент» за 2017-2020 рр. розміщені у вільному доступу на сайті ЛНАУ за
посиланням: https://lnau.in.ua/каталог-освітньо-професійних-програ/?lang=ua. 2. ОП «Менеджмент» відповідає
Стандарту ВО України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня ВО, складається з
освітніх компонентів, які відповідають предметній області та сприяють досягненню цілей та ПРН. 3. Структура ОП
«Менеджмент» передбачає можливість для здобувачів вищої освіти формувати індивідуальну освітню траєкторію.
Позитивною практикою у ЛНАУ у процесі вибору дисциплін за вибором є формування переліку дисциплін за
вибором та їх анотації (опис), що розміщено на сайті ЛНАУ розділ Вибіркові дисципліни за посиланням. 4. ОП
«Менеджмент» всебічно сприяє набуттю соціальних навичок у здобувачів вищої освіти. Позитивною практикою є
організація значної кількості неформальних заходів, які спрямовані на отримання надзвичайно важливих умінь для
майбутніх випускників ОП та націлені на їх практичне відпрацювання в колективі.

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

Слабкі сторони: 1. Перелік ОК (назви та зміст) ОП «Менеджмент» та навчальному плані 2020 р. частково відповідає
сучасним тенденціям, досягненням та напрацюванням у сфері менеджменту. 2. Структурно-логічна схема не
відображає взаємозв’язок між освітніми компонентами та не дає можливість об’єктивно відстежити логіку вивчення
навчальних дисциплін. 3. В ОП "Менеджмент" та навчальному плані 2020 р. не передбачені курсові роботи з
фахових НД та навчальні практики за фаховою спрямованістю. Рекомендації для ЗВО: 1. Доцільно удосконалити
назви та зміст освітніх компонент ОП «Менеджмент» з урахуванням сучасних досягнень та напрацювань у сфері
менеджменту та досвіду аналогічних ОП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО. 2. Гаранту ОП «Менеджмент»
переглянути підхід до складання структурно-логічних схем, які мають відображати логіку вивчення освітніх
компонентів, їх взаємозв’язок за семестрами та роками навчання. 3. Розглянути доцільність посилення практичної
підготовки бакалаврів менеджменту за рахунок включення до ОП «Менеджмент» та навчального плану курсових
робіт з фахових НД та навчальних практик за фаховим спрямуванням, які сприятимуть формуванню та розвитку
дослідницьких навиків і посиленню практичної підготовки бакалаврів-менеджерів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 2.1, 2.3, 2.8, елементи зразковості за підкритеріями 2.4, 2.6,
недоліки за підкритеріями 2.2, 2.5, що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОП
"Менеджмент" відповідає рівню В за Критерієм 2.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

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

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ЛНАУ у 2021 р. затверджені рішенням Вченої ради 18
грудня 2020 р., протокол №20 та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЗВО. Правила прийому на навчання за ОП є
цілком прозорими, зрозумілими та не містять дискримінаційних обмежень.
(https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup2021/%D0%9F%D0%9F_2021_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf). На перший (бакалаврський) рівень вищої
освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» на навчання приймаються особи на основі повної загальної середньої
освіти. За скороченим та нормативним терміном навчання вступають також особи, що мають освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра,
освітнього ступеня молодшого бакалавра. Згідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 21.06.2016 № 697
«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» на базі Луганського
національного аграрного університету створено Освітній центр «Донбас-Україна» для надання можливості
абітурієнтам з територій проведення ОСС вступити до ЛНАУ за спрощеною процедурою та отримати якісну
українську освіту (http://lgnau.edu.ua/osv-tn-y-tsentr-donbas-ukra-na/).

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

При прийомі на навчання на конкурсній основі здобувач має надати результати зовнішнього незалежного
оцінювання. Предмети ЗНО, що зазначені ЗВО, відповідають особливостям ОП «Менеджмент». Згідно Додатку 2
Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ЛНАУ у 2021 р. на базі повної загальної середньої освіти
при вступі на ОП підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» першим конкурсним предметом є
українська мова та література, другим – математика. Третім предметом за вибором абітурієнта може бути історія
України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2021/%D0%9F%D0%9F_2021_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%
B9%20%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf) При вступі на ОП мають місце особливості, пов’язані з врахуванням
коефіцієнта (1,02) для осіб, які зареєстровані у селах не менше двох років та які здобули середню освіту у закладах,
що знаходяться у селах. Також береться до уваги регіональний коефіцієнт, який для Донецької та Луганської
областей складає 1,04. Постраждалі учасниками Революції Гідності, бойових дій мають право брати у конкурсному
відборі за результатами вступних іспитів. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення
АТО, територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі збройної агресії РФ у
Донецькій та Луганській областях, населених пунктів на лінії зіткнення, мають право участі у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів.

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.

В ЛНАУ визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання. Правила визнання результатів
навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються Положенням про порядок перезарахування навчальних дисциплін
та визначення академічної різниці, Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ (нова редакція).
Положенням про реалізацію права на академічну мобільність в Луганському національному аграрному університеті
(Вчена рада ЛНАУ, протокол № 20 від 18.12.2020)
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F%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%D
0%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)
передбачені механізми зарахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. На запит ЕГ ЛНАУ надано
меморандуми та договори із закордонними та вітчизняними університетами, науковими установами щодо
налагодження співпраці у сфері освітньо-наукової діяльності та академічної мобільності. Зокрема, такі договори
укладено ЛНАУ з установами Болгарії, Білорусі, Туреччини (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3342).
Студенти бакалаврського рівня спеціальності 073 Менеджмент мають можливість брати участь в програмах
академічної мобільності. Під час зустрічей з адміністративним персоналом та здобувачами була підтверджена
практика зарахування академічної різниці при переведенні здобувачів із інших вітчизняних ЗВО.

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
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реалізації освітньої програми.

Правила визнання результатів навчання в ЛНАУ регулюються Положенням про порядок визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F%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.pdf?_t=1604915262). У Розділі 4 даного Положення регламентуються питання визнання та порядок зарахування
результатів неформальної та інформальної освіти учасників формального освітнього процесу в університеті.
Зокрема, в п.4.3 зазначається, що визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті,
поширюється лише на нормативні освітні компоненти ОП. Згідно п.4.4 ЛНАУ може визнати здобуті у неформальній
освіті результати навчання в обсязі, що не перевищує 10% від загального обсягу кредитів ОП, але не більше 6
кредитів на бакалаврському рівні освіти протягом навчального року. На зустрічах з НПП та здобувачами (день 1)
було констатовано, що у них існує можливість зарахування результатів, отриманих у неформальній освіті. Проте
конкретні приклади не наводилися.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

1. Правила прийому на навчання є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені
на офіційному веб-сайті ЗВО. 2. В університеті існують чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих здобувачами в інших ЗВО під час академічної мобільності, а також в неформальній та інформальній
освіті. 3. ЛНАУ укладені меморандуми та договори із закордонними та вітчизняними університетами, науковими
установами щодо налагодження співпраці у сфері освітньо-наукової діяльності та академічної мобільності.

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

Слабкі сторони: 1. Недостатня ініціатива з боку здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті та участі в програмах академічної мобільності. Рекомендації для ЗВО: 1. Посилити
роз'яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти щодо їх можливостей та прав на визнання результатів
навчання, здобутих в неформальній освіті та під час академічної мобільності.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 3.1, 3.2, 3.3, враховуючи недолік за підкритерієм 3.4 що не є
суттєвим, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОП "Менеджмент" відповідає рівню В за
Критерієм 3.

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.

Методи та форми навчання, які використовуються науково-педагогічними працівниками на ОП «Менеджмент»,
сприяють досягнення ПРН, що було з’ясовано під час спілкування з гарантом, науково-педагогічними працівниками
та здобувачами вищої освіти (зустрічі 1, 3, 4 та 5). Інформація табл. 3 відомостей про самооцінювання дає підстави
стверджувати, що застосовуються як традиційні методи і форми навчання (основними видами навчальних занять є
лекції, практичні, семінарські, індивідуальні навчальні заняття та консультації), так й інтерактивні методи і форми
навчання (міні-лекції, лекції проблемного характеру, презентації). Науково-педагогічні працівники ОП
«Менеджмент» (зустріч 3) вказували, що проводять проблемні лекції, лекції-конференції, презентації та дискусій.
Здобувачі ВО (зустріч 4, 5) зазначали, що більшість науково-педагогічних працівників, що викладають на ОП
«Менеджмент», створюють сприятливі умови для вивчення НД (сформовано навчально-методичне забезпечення
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НД, розміщуються відеозаписи аудиторних занять у електронному ресурсі ЛНАУ, заняття проводяться у Teams,
розклад доступний через мобільний додаток та на сайті ЛНАУ, діє індивідуальний кабінет студента). Гарант та
науково-педагогічні працівники ОП «Менеджмент» (зустрічі 1, 3) зазначали, що методи навчання на ОП
«Менеджмент» відповідають академічній свободі, передбачають вільний обмін думками, допускають повну свободу
ставити питання з приводу суперечливих поглядів. Свідченням студентоцентрованого підходу та зразковою
практикою в сучасних умовах здійснення освітньої діяльності ЛНАУ та умовах пандемії COVID-19 є забезпечення
можливостей отримання та контролю знань (як поточний, так й семестровий контроль) для здобувачів ВО ОП
«Менеджмент» (використовуючи електронний ресурс навчально-методичного забезпечення ЛНАУ на базі
платформи MOODLE: http://edu.lnau.in.ua/ та інформаційних систем хмарної платформи Office-365). Під час
зустрічі 1 гарант ОП «Менеджмент» продемонструвала ЕГ наповнення навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни «Менеджмент» (скріни додаються). Таким чином, форми та методи навчання і викладання
переважно сприяють досягненню заявлених у ОП «Менеджмент» цілей та ПРН, також вони узгоджуються із
студентоцентрованим підходом та принципами 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).

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/ZahVid/Положення_організ_осв_пр.doc_compressed.pdf), використовуються такі
форми інформування здобувачів ВО щодо цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
ОК: 1) електронний ресурс навчально-методичного забезпечення ЛНАУ на базі платформи MOODLE:
http://edu.lnau.in.ua/, в якому викладено навчально-методичне забезпечення ОК за ОП «Менеджмент». Доступ є в
кожного здобувача ВО за ОП «Менеджмент»; 2) перелік дисциплін за вибором та їх анотації (опис) розміщені на
сайті ЛНАУ розділ Вибіркові дисципліни за посиланням https://lnau.in.ua/forstudents/наказ-про-перелік-
вибіркових-дисципл/?lang=ua. Також розміщена інструкція щодо порядку вибору вибіркових дисциплін; 3) усне
ознайомлення викладачем на початку вивчення НД, також перед виконанням конкретних видів робіт, під час
консультацій перед проведенням підсумкових форм контролю; 4) у друкованому вигляді, що містяться у робочих
програмах НД. Здобувачі ВО ОП «Менеджмент» можуть користуватись Електронним репозитарієм ЛНАУ
(http://lgnau.edu.ua/dspace/), де розміщено навчальні видання та роботи викладачів ЛНАУ. Таким чином, здобувачі
ВО ОП «Менеджмент» своєчасно отримують інформацію щодо цілей, змісту та ПРН, а також порядку та критеріїв
оцінювання у межах НД ОП «Менеджмент», що було підтверджено під час зустрічей 3, 4 та 5.

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

На ОП «Менеджмент» забезпечується поєднання навчання та досліджень. Здобувачі ВО (зустрічі 4, 5 та 9), які
навчаються на ОП «Менеджмент» залучаються до дослідницьких робіт: участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях. Так, здобувачі ВО денної форми під час зустрічі 4 повідомили, що Дончик М. брала участь у
всеукраїнській конференції із тезами, Рожок Т. брав участь у міжнародній конференції із виступом у Білорусії,
Толочек Г. брала участь у всеукраїнській конференції із тезами. На економічному факультеті ЛНАУ створено
студентський науковий гурток «Сучасний маркетинг», у роботі якого активно беруть участь здобувачі ВО (Толочек
А., Дончик М., Рожок Т. – зустрічі 4, 5) під керівництвом викладачів ОП «Менеджмент». Також здобувачі ВО
(зустріч 4 та 9) відзначили актуальність, важливість та цікавість Дебатного клубу.

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

Процедура перегляду та оновлення змісту ОК регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ
та Положенням про робочу програму навчальної дисципліни у ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20робочу%20програму%20навчальної%20дисципліни%20
%28у%20нр%29.pdf). Під час зустрічі 3, науково-педагогічні працівники зазначали, що здійснюють перегляд та
оцінювання змісту ОК, яке відбувається з урахуванням сучасних теорій та практик з менеджменту, пропозицій та
зауважень здобувачів ВО, випускників, роботодавців й інших стейкхолдерів (витягом з протоколу засідання кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу № 7 від 30.06.2020 р. – документ додається). Робочі
програми НД, що передбачені навчальним планом ОП «Менеджмент» 2020 р. та додані до відомостей про СО (табл.
1), розроблені відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ЛНАУ та розміщені
електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ. РП НД мають визначену структуру, містять мету
та завдання, загальні та спеціальні компетенції, ПРН відповідно до ОП «Менеджмент», передумови для вивчення
НД, тематичний план НД, критерії оцінювання, форми поточного та семестрового контролю, перелік інструментів,
обладнання та програмного забезпечення, рекомендовану літературу. Однак, незважаючи на розвиток наукової
школи з менеджменту в ЛНАУ та публікацію наукових праць науково-педагогічними працівниками ЛНАУ (табл. 2
відомостей про самооцінювання), у рекомендованій літературі НД, що передбачені навчальним планом ОП
«Менеджмент», майже відсутні наукові праці науково-педагогічних працівників ЛНАУ, рекомендуються застарілі
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навчальні посібники, наукові праці та відсутня іноземна література. Хоча під час зустрічі 1 гарант ОП
«Менеджмент», доц. Орлова-Курилова О.В. наводила перелік навчальних посібників, які розроблені науково-
педагогічними працівниками ЛНАУ (Економічний аналіз, Аналіз господарської діяльності, Логістика, Економетрія,
Стратегічний аналіз).

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

Інтернаціоналізація ЗВО перш за все відбувається через всебічне співробітництво із закордонними закладами вищої
освіти. Для підтвердження цього факту на запит ЕГ ЛНАУ в систему завантажено договори про співробітництво з
питань академічного та наукового сприяння з міжнародними партнерами. Крім того, студенти ЛНАУ мають
можливість здійснити практичне стажування, що регламентується Положенням про проведення навчально-
виробничих закордонних практик та стажувань
(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20проведення%20навчально-
виробничих%20закордонних%20практик%20та%20стажувань.pdf) на сільськогосподарських фермах багатьох країн
світу та підприємствах готельно-ресторанного бізнесу в Німеччині. Також ЛНАУ долучається до міжнародних
грантових угод, зокрема з USAID та представництвом ЄС в Україні. Дані проєкти передбачають як грошову, так і
негрошову підтримку для покращення якості навчання, включаючи навчання на ОП «Менеджмент». На зустрічі 3 з
академічним персоналом ОП було з’ясовано, що викладачі проходять міжнародне стажування, залучаються до
міжнародних конференцій разом зі здобувачами вищої освіти, за результатами яких публікують тези доповідей.
Зокрема під час опитування студентів (зустріч 4) Рожок Т.А. зазначив, що нещодавно приймав участь у міжнародній
конференції закладу-партнера у Білорусії та публікував тези доповіді. Здобувачі ВО, які були присутні на зустрічах
4, 5, не приймали участь в програмах міжнародної академічної мобільності, проте знайомі з такою можливістю. В
учасників освітнього процесу є можливість безкоштовного доступу до міжнародних наукометричних баз SCOPUS і
Web of Science. Це було підтверджено в ході зустрічі з академічним персоналом (зустріч 3) та представниками
студентського самоврядування (зустріч 9), зокрема його головою - Гура М.О., однак, старости груп, які були на
зустрічі, не були обізнані цими фактами.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

1. ЕГ відзначає як зразкову практику – використання електронного ресурсу навчально-методичного забезпечення
ЛНАУ на базі платформи MOODLE та http://edu.lnau.in.ua/ та інформаційних систем хмарної платформи Office-365,
які дозволяють ефективно здійснювати освітню діяльність на ОП «Менеджмент» у сучасних умовах здійснення
освітньої діяльності ЗВО та умовах пандемії COVID-19. 2. Робочі програми з ОК, що передбачені навчальним планом
ОП «Менеджмент», розміщені у електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення ЛНАУ, також на сайті
ЛНАУ розміщений перелік та анотації (описи) дисциплін за вибором. 3. ЛНАУ здійснює значні кроки в
інтернаціоналізації освітнього процесу. Особливо варто відмітити широке коло співпраці із закордонними
закладами, грантову діяльність та залучення учасників освітнього процесу, безпосередньо ОП «Менеджмент» до
участі в міжнародних конференціях.

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

Слабкі сторони: 1. У робочих програмах з навчальних дисциплін, що передбачені навчальним планом ОП
«Менеджмент» та представлені в табл. 1 відомостей про СО, у розділі «Рекомендована література» майже відсутні
наукові праці науково-педагогічних працівників ЛНАУ, рекомендуються застарілі наукові праці та відсутня іноземна
література. 2. Здобувачі ВО ОП «Менеджмент» не задіяні в програмах міжнародної академічної мобільності та не
приймають участі в міжнародних проєктах, а отже процес знайомства зі світовими здобутками є лише теоретичним.
Рекомендації для ЗВО: 1. При оновленні робочих програм та навчально-методичного забезпечення з ОК науково-
педагогічним працівникам ЛНАУ доцільно рекомендувати власні наукові праці (навчальні посібники, монографії,
наукові статті), сучасну навчально-методичну літературу останніх років видання та іноземну літературу, до якої є
вільний доступ, відповідно до змісту ОК. 2. Мотивувати здобувачів ВО до участі в міжнародних грантах та проєктах,
шляхом пояснення подальшого використання їх здобутків в навчанні та майбутній кар’єрі.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 4.2, 4.3, елементи зразковості за підкритерієм 4.1, недоліки за
підкритеріями 4.4, 4.5, що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінювання, ОП
"Менеджмент" відповідає рівню В за Критерієм 4.

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

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

В ЛНАУ процес контролю знань здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про організацію та
проведення поточного та семестрового контролю результатів навчання у ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf), засади якого беруть початок в
Положенні про організацію освітнього процесу в ЛНАУ. А саме передбачено: поточний контроль, що здійснюється
під час усіх видів аудиторних занять та на базі дистанційної платформи MOODLE (http://edu.lnau.in.ua/), у вигляді
усного опитування, письмового чи комп’ютерного експресс-контролю, виступів, при обговоренні під час практичних
занять, колоквіумів, ділових чи імітаційних ігор та ін.; семестровий контроль (екзамен або залік з конкретної
навчальної дисципліни, захист курсової роботи, захист виробничої практики); на завершальному етапі навчання
здійснюється захист кваліфікаційної роботи. Зокрема ОП «Менеджмент» використовуються такі методи оцінювання
результатів навчання, як тестування, усне та письмове опитування, презентації, захист індивідуальних робіт та
інших завдань, а також заліки, іспити, захисти звітів про практику та захист кваліфікаційної роботи. Зазначені
заходи сприяють перевірці досягнення програмних результатів навчання та конкретизуються в робочих програмах
до навчальних дисциплін, що розміщуються на платформі MOODLE. Під час опитування здобувачів ВО (зустрічі 4,5)
було з’ясовано, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання до них доводяться викладачами на початку
курсу, а також розміщені і доступні для перегляду в їх особистому кабінеті MOODLE та є чітко встановленими і
зрозумілими. Також студенти зазначили, що основними формами дистанційного оцінювання є тестування, есе та
презентації. Під час зустрічі 1 гарант ОП продемонструвала тестову форму завдань в системі. У графіку навчального
процесу в навчальному плані ОП «Менеджмент» 2020 р. передбачено три загальноуніверситетські практики та одну
виробничу, а такі види робіт як розрахунково-графічні та курсові роботи відсутні, при цьому здобувачі ВО
наголошують, що хотіли б збільшити практичну підготовку. Роботодавці на зустрічі 6 зі стейкхолдерами також
вказували на потребу у збільшенні практичної підготовки. В процесі фокус групи зі студентами встановлено, що
терміни проведення контрольних заходів своєчасно розміщуються в системі MOODLE та на сайті університету. Крім
того, здобувачі ВО відзначили, що наприкінці кожної дисципліни вони проходять онлайн опитування, де
безпосередньо можна вказати зрозумілість контрольних заходів, їх доцільність та надати свої пропозиції.

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

Згідно Стандарту ВО України за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 29.10.2018 №1165,
формою атестації здобувачів вищої освіти є захист кваліфікаційної роботи. Вимогами до якої є відсутність
академічної недоброчесності, оприлюднення на офіційному сайті ЗВО та вирішення проблеми чи спеціалізованого
завдання в управлінні у невизначених умовах, з використанням набутих знань. На даній ОП формою атестації
передбачено захист кваліфікаційної роботи, яка потім розміщується в електронному репозитарії на сайті
університету, що відповідає вимогам Стандарту ВО України.

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 чітко встановленими, зрозумілими та регулюється наступними
документами ЗВО: Положенням про організацію та проведення поточного та семестрового контролю результатів
навчання у ЛНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf), Положенням
про організацію освітнього процесу в ЛНАУ
(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.d
oc_compressed.pdf ). Згідно цих правил здобувачі, які отримали не більше двох незадовільних оцінок, мають право
ліквідувати заборгованість протягом двох тижнів від початку нового семестру, згідно розкладу, який складається
деканатом факультету. Передбачено повторне складання не більше двох разів з кожної дисципліни, при цьому друге
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перескладання може прийматися комісією, що включає трьох членів (як правило два викладача і представник
факультету). У разі отримання двох і більше незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю здобувач
відраховується з університету. Атестація здобувачів здійснюється екзаменаційною комісією. Якщо здобувач не
пройшов атестацію, то він має право на повторне проходження протягом трьох років. Першочергово об’єктивність
екзаменаторів забезпечується нормами етики, що зазначені в Кодексі корпоративної культури ЛНАУ. Екзамени
можуть відвідувати представники керівної ланки ЗВО або призначені ректором особи. Крім того, в умовах
дистанційного навчання, тестові форми контрольних заходів виключають суб’єктивну оцінку з боку екзаменатора. У
відомостях про СО була відсутня інформація про процедуру оскарження контрольних заходів. На запит ЕГ ЛНАУ
надало пояснення, що підкріплено в системі (документ додається). Оскарження результатів контрольних заходів
відбувається у разі незгоди здобувача з отриманою оцінкою. У такому разі він має право подати письмову апеляцію
до завідувача кафедри, яка розглядається викладачем з даної дисципліни і завідувачем протягом двох робочих днів.
Зниження оцінки виключається, можливий варіант її збільшення або залишення без змін. Під час зустрічі зі
студентами (зустрічі 4,5) було встановлено, що вони обізнані вказаними правилами та підтверджують, що даний
механізм працює на практиці. Проте в ході зустрічей з учасниками освітнього процесу встановлено, що ні
повторного проходження, ні оскарження результатів контрольних заходів на даній ОП не було. Здобувачі ВО
зазначили, що конфліктних ситуацій не було. Але на їх думку, що навіть у разі виникнення конфліктних ситуацій
все можна вирішити мирним шляхом.

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.

Питання дотримання академічної доброчесності (АД) в ЛНАУ регулюються Положенням про запобігання та
виявлення плагіату в ЛНАУ, Положенням про комісію з питань академічної доброчесності ЛНАУ, які розміщені на
сайті. Крім того, на сайті ЗВО є окрема сторінка, яка присвячена популяризації АД
(https://lnau.in.ua/forstudents/академічна-доброчесніть/?lang=ua). Зокрема там розміщено: відеоролик про те, як
уникнути плагіату у студентських роботах; Кодекс академічної доброчесності ЛНАУ; лекції, присвячені питанням АД
та інші корисні посилання з цього питання. В особистому кабінеті MOODLE також є сторінка, присвячена
висвітленню поняття «академічна доброчесність». На зустрічі 3 з академічним персоналом ОП була присутня
відповідальна особа за академічну доброчесність Кривошеєва В.В., яка зазначила, що перевірці на антиплагіат
підлягають кваліфікаційні роботи студентів, методичні рекомендації та підручники. Перевірка здійснюється за
допомогою програми UNICHECK, право доступу до якої надає ТОВ «Антиплагіат» згідно договору про співпрацю від
05.04.2018 №53 (документ додається). Процедура перевірки виглядає наступним чином: не пізніше ніж за 15
робочих днів науковий керівник подає роботу на перевірку відповідальній особі, за результатами якої видається акт
про перевірку (на запит ЕГ ЛНАУ надало в систему приклади актів перевірок кваліфікаційних робіт, де зазначено
відсоток авторського тексту – документ додається). У разі негативного висновку системи робота повертається на
доопрацювання. За порушення АД Кодексом академічної доброчесності ЛНАУ передбачено: для НПП та наукових
працівників ЛНАУ відмова у присуджені наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання, позбавлення
присудженого наукового ступеня чи вченого звання, позбавлення прав брати участь у роботі визначених законом
органів чи займати визначені законом посади; для здобувачів повторне проходження, відрахування, позбавлення
академічної стипендії, позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання. На зустрічах 4, 5 зі здобувачами
ВО з’ясовано, що вони свідомі поняттям «академічної доброчесності», проте основний методом протидії її
порушенню знають повернення на доопрацювання кваліфікаційної роботи. За словами здобувачів ВО встановлено,
що поточні роботи (есе, індивідуальні завдання) не підлягають перевірці на антиплагіат, а отже протягом всього
періоду їх навчання відсутній формалізований поточний контроль за дотриманням академічної доброчесності. Як
зазначають самі студенти, з АД їх знайомлять викладачі, розміщена інформація на сайті та в особистому кабінеті,
проходять опитування та нещодавно була лекція, присвячена популяризації академічної доброчесності. Для
отримання оцінки «добре» відсоток оригінальності кваліфікаційної роботи має бути не менше 85%, за словами
здобувачів. Випускники ОП підтвердили, що їх кваліфікаційні роботи проходили перевірку на антиплагіат.
Проаналізувати дотримання вказаних правил на практиці не має змоги, адже випадків порушення АД не було
зафіксовано.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

1. Чітко визначені та зрозумілі форми та процедури контрольних заходів, які своєчасно доводяться до здобувачів ВО
та в цілому здатні перевірити досягнення програмних результатів навчання і є доступними для всіх учасників
освітнього процесу. 2. Встановлено правила повторного складання та оскарження контрольних заходів, які є
зрозумілими для всіх зацікавлених осіб. 3. Визначена політика та стандарти дотримання академічної доброчесності
в ЛНАУ та активне пропагування серед академічної спільноти.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабкі сторони: 1. Недостатня практична підготовка з точки зору студентів та роботодавців. 2. Здобувачі ВО
зазначили, що поточні роботи (есе, індивідуальні завдання) не підлягають перевірці на антиплагіат, а отже
протягом всього періоду їх навчання відсутній формалізований поточний контроль за дотриманням академічної
доброчесності. 3. Низька обізнаність серед здобувачів ВО та викладачів можливими наслідками порушення
академічної доброчесності Рекомендації для ЗВО: 1. Збільшити кількість годин виробничої практики (можливо
шляхом заміни частини загальноуніверситетської практики на навчальну чи виробничу практику), додати в
навчальний план підготовки здобувачів ВО курсові роботи та/або розрахунково-графічні, з метою відпрацювання
вивчених методів на конкретних прикладах та здобуття аналітичних навичок. 2. Поширити процедуру перевірки
творчих робіт (есе, індивідуальних завдань) здобувачів ВО на виявлення плагіату, з метою поточного
формалізованого контролю за дотриманням ними академічної доброчесності. 3. Системно проводити заходи
(відкриті лекції) про наслідки порушення академічної доброчесності, згідно визначених норм в Кодексі академічної
доброчесності ЛНАУ.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 5.2, 5.3, недоліки за підкритеріями 5.1, 5.4, що не є суттєвими,
релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОП «Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 5.

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.

За результатами аналізу таблиці 2 Відомостей про самооцінювання, а також додатково наданих ЗВО матеріалів
щодо відповідності науково-педагогічних працівників, які задіяні для викладання на ОП Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності експертною групою встановлено рівень академічної та професійної кваліфікації
викладачів, задіяних у викладанні окремих її компонентів. ЕГ, при встановленні ступеня відповідності кваліфікації
та компетентностей конкретного викладача конкретному ОК, враховувала відповідність вищої освіти, наукових
ступенів, наукових публікацій, тематики та регулярності проходження підвищення кваліфікації або стажування
тощо. За формальними ознаками кваліфікаційних вимог Ліцензійних умов, відповідно до п. 30, викладання
компонентів ОП у цілому забезпечується НПП, кваліфікація яких підтверджена науковою, науково-педагогічною,
педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю. Результати фокус-зустрічі (зустріч 3,
день 1– 15.03.2021 р) з академічним персоналом свідчать про те, що академічна та професійна кваліфікація науково-
педагогічних працівників, що викладають на ОП забезпечує досягнення визначених програмою цілей та
програмних результатів навчання. Гарант ОП – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та
економічного аналізу Орлова-Курилова О.В. – відповідає нормативним вимогам до гарантів, що зафіксовані в
Положенні про гарантів освітніх програм Луганського національного аграрного університету
(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%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20
%D0%9E%D0%9F.pdf) Водночас експертна група констатує, що тематика наукових публікацій у фахових наукових
виданнях НПП, згідно даних таблиці 2 Відомостей про самооцінювання ОП, свідчить про те, що в окремих
викладачів різних кафедр, у т.ч. кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, не співпадає з
предметним полем дисциплін, що вони викладають. Тому слід звернути увагу гаранта ОП, завідувачів кафедри та
НПП на необхідність забезпечення відповідності тематики наукових публікацій НПП та дисциплін, що закріплені за
ними.

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

Процедура проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних і
педагогічних працівників Луганського національного аграрного університету, що розміщено на офіційному сайті
Л Н А У (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua) та містить всю необхідну інформацію, що стосується процедури
конкурсного відбору. Згідно п. 2.4 вказаного Положення оголошення про проведення конкурсу, строки й умови його
проведення публікуються на офіційному веб-сайті Університету або засобах масової інформації. Дата публікації
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оголошення про конкурс на вакантні посади ОПП вважається першим днем оголошеного конкурсу.
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf). Вимоги до претендентів на заміщення
вакантних посад в університеті відповідають загальним вимогам посадових інструкцій та іншим кваліфікаційним
вимогам до них. Під час зустрічі з НПП (зустріч 3, день 1–15.03.2021 р.), викладачі підтвердили прозорість
конкурсного відбору та обізнаність з необхідними критеріями для участі у конкурсі (наявність публікацій,
стажування тощо). Представники керівництва ЗВО на фокус-зустрічах (зустріч 2, день 1–15.03.2021 р. зустріч 8, день
2–16.03.2021 р.), підтвердили багатоступеневу процедуру конкурсного відбору НПП та вплив професійної та
дослідницької активності викладача на рішення кадрової комісії щодо укладання з ним контракту. Загалом
вважаємо, що процедури конкурсного відбору НПП на роботу є прозорими і дозволяють забезпечити належний
рівень професіоналізму науково-педагогічних працівників.

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

Під час зустрічі 6 (день 1– 15.03.2021 р) зі стейкхолдерами (Гуторовим Олександром Івановичем, завідувачем
кафедри менеджменту та адміністрування Харківського національного аграрного університету ім В.В. Докучаєва,
д.е.н., професором; Зінченко Альбертом Миколайовичем, директором Агенства регіонального розвитку Луганської
області; Марковим Русланом Валентиновичем, консультантом проекту USAID «Економічна підтримка Східної
України», к.е.н., експертом з економічних питань; Літовченко Сергієм Володимировичем, директором ТОВ «КОРУМ
СОРС»; Самойловим Павлом Ігоровичем, менеджером управління логістикою готової продукції ТОВ «КОРУМ
ГРУП»; Севостьяновою Ольгою Леонідівною, заступником директора -начальником управління економічного
розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної
діяльності Луганської обласної Державної Адміністрації; Холоденко Рітою Анатоліївною, начальником Головного
управління Держспоживслужби у Луганській області; Порталом Миколою Олександровичем, заступником
директора департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної Державної Адміністрації; Зелик Вікторією
Володимирівною, випускницею ОП 2019 року) засвідчена їх позитивна оцінка освітньої програми, її спрямованість
на формування професійних компетентностей. Ними було надано відгуки-рецензії на ОП, вони також готові у
подальшому приймати участь у її оцінюванні й удосконаленні. Було встановлено, що Гуторов О.І., д.е.н, професор
залучався як голова екзаменаційної комісії за даною ОП. Стейкхолдери приймають участь в проведені Дня Кар’єри,
під час якого здійснюються презентації компаній та знайомлення здобувачів з трендами на ринку праці. Під час
зустрічі 5 (день 1– 15.03.2021 р) зі здобувачами підтверджене відвідування підприємств ПП «СПС», ПАТ «САН IнБев
Україна», СУБ ТОВ «Українська чайна фабрика «АХМАД ТІ», АТ КБ «Приватбанк». На запит ЕГ ЗВО було надано
значну кількість укладених договорів з роботодавцями (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3342) з
метою організації виробничої практики, що є свідченням підтримування комунікаційні зв’язків, зацікавленості
роботодавців у співпраці з ЗВО. Разом з цим, представники роботодавців-практиків, що були запрошені на фокус-
зустріч, переважно відзначали свою роль у моніторингу та обговоренні ОП і не надали достатніх фактів щодо своєї
участі в реалізації ОП (організації практик, форми співпраці НПП і бізнесу в науково-дослідній сфері, ведення
занять, тощо), що свідчить про фрагментарність їх участі на етапі реалізації ОП.

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

В процесі проведення експертизи експертною групою було встановлено, що ЗВО періодично залучає до аудиторних
занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців, запрошуючи їх на зустрічі зі
студентами. Зокрема, підтверджено проведення онлайн-лекції Сироватком Ігорем, директором Департаменту
клієнтського сервісу OLX Україна і Центральна Азія на тему: «Особливості побудови кар’єри менеджера та
визначення актуального переліку hardskills та softskills» (http://lnau.in.ua/rak0). Водночас ЗВО на регулярній основі
не залучає до аудиторних занять за даною ОП професіоналів-практиків та представників підприємств-роботодавців.
Аудиторна робота роботодавців носить переважно епізодичний характер.

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

Професійний розвиток викладачів НПП кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу
забезпечується наявністю в університеті системи стажування і підвищення кваліфікації, яка регламентується
Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників ЛНАУ
(http://lnau.in.ua/l9v5). Згідно наданих ЗВО за запитом ЕГ документів (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-
folder/3342), що засвідчують проходження НПП підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років підтверджені
відповідні дані таблиці 2 Відомостей про самооцінювання. Встановлено, що підвищення кваліфікації НПП
здійснюється в науково-дослідних установах НААН України, вітчизняних та зарубіжних (республіка Польща; проєкт
з USAID) ЗВО, а також шляхом участі НПП в семінарах, тренінгах, вебінарах, що здійснюється переважно
дистанційно. При визначенні змісту підвищення кваліфікації НПП кафедри враховувалися галузеві особливості ОП
(стажування в ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України), потреби здобувачів ВО за даною ОП (участь в
семінарах «Сучасні методи та технології викладання в Університеті»), а також необхідність удосконалення ОП з
урахуванням критеріїв оцінки освітнього процесу під час акредитації (участь у вебінарах Національного агенства з
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забезпечення якості вищої освіти). Окремі НПП (Савронська І.М., Сергієнко С.С.), що викладають на ОП
підвищують рівень підготовки з іноземних мов, свідченням чого є наявність у них сертифікатів на рівні В2. В цілому,
ЗВО сприяє підвищенню професійного розвитку викладачів через власні програми або у співпраці з іншими
організаціями.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

В ЗВО створена система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері, яка закріплена в Статуті та
Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом ЛНАУ. На розвиток викладацької
майстерності НПП спрямовані заходи, висвітлені в Положенні про матеріальне стимулювання науково-
педагогічних, педагогічних, наукових працівників за наукові досягнення Луганського національного аграрного
університету (Вчена рада 18.12.2020 р., протокол № 20), яким передбачено преміювання НПП за захист дисертацій,
одержання авторських свідоцтв і патентів, публікування наукових статей у виданнях, що входять до науково-
метричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection, отримання закордонних наукових грантів, підготовку
переможця ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, тощо.
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F%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%2
C%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%B
D%D1%8F.pdf ) Положенням про критерії оцінювання показників рейтингу педагогічних та науково-педагогічних
працівників Луганського національного аграрного університету (Вчена рада 08.11.2019 р., протокол № 15)
враховується обсяг і кількість виконаних викладачем видів робіт, професійна компетентність та педагогічна
майстерність
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennya_pro_kryteriyi_ocinyuvannya_pokaznykiv_rejtyngu_pedagogichnyx_ta
_naukovo-pedagogichnyx_pracivnykiv.pdf). Результати рейтингу оприлюднюються на сайті ЗВО.
https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be-
%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b2/?lang=ua ЛНАУ приймає участь в реалізації міжнародних
грантових угод, що підтверджено документами, наданими ЗВО на запит ЕГ. В рамках реалізації таких проєктів
(зокрема з USAID) НПП обмінюються досвідом, приймають участь в наукових комунікаційних заходах, проходять
стажування, що сприяє підвищенню їх викладацької майстерності.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1. Академічна та професійна кваліфікація науково-педагогічних працівників, що викладають на ОП забезпечує
досягнення визначених програмою цілей та програмних результатів навчання. 2. Вимоги, які висуваються до
претендентів на заміщення вакантних посад в університеті відповідають чинним нормативним вимогам. 3.
Підвищенню викладацької майстерності сприяє активна участь ЗВО в реалізації грантових проєктів.

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

Слабкі сторони: 1. Тематика наукових публікацій окремих викладачів не співпадає з предметним полем навчальних
дисциплін, які вони викладають. 2. Професіонали-практики та представники роботодавців до аудиторних занять на
постійній основі не залучаються. Рекомендації для ЗВО: 1.Звернути увагу науково-педагогічних працівників на
необхідність забезпечення відповідності тематики своїх наукових публікацій та дисциплін, що закріплені за ними. 2.
Забезпечити системність роботи з практиками, що передбачає їх активне залучення як в період моніторингу і
перегляду ОП, так і на етапі її реалізації.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Сторінка 18



Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, враховуючи недоліки за підкритеріями 6.1, 6.3,
що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОП "Менеджмент" відповідає рівню В
за Критерієм 6.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

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

Під час ознайомлення з матеріальною базою ЛНАУ ЕГ мала змогу побачити ресурси, які використовуються під час
навчання на ОП. На базі ЗВО є навчальний корпус, два гуртожитки та допоміжні будівлі, які залучаються у процесі
навчання спільно з відокремленим структурним підрозділом університету. Будівля навчального корпусу оснащена
пандусом та кнопкою виклику для осіб з інвалідністю. На першому поверсі є приміщення приймальної комісії,
поблизу з яким є приміщення для прийняття абітурієнтів через центр «Донбас-Україна». Наявне приміщення для
буфету та тренажерна зала, яка оснащена спортивним знаряддям. Також в доступі є спортивна зала невеликої площі
зі штучним покриттям, що зменшує травматичність. Ремонт в ній зроблено за підтримки міжнародного гранту
USAID. На другому поверсі розташована бібліотека, яка складається з трьох приміщень (читальна зала, абонементна
та книгосховище). Наразі на балансі бібліотеки міститься близько 3000 примірників книг, більшість з яких є
дарунками інших установ. На сайті ЗВО знаходиться електронний репозитарій, в якому зібрано напрацювання
академічної спільноти університету. Було продемонстровано дві аудиторії обладнанні мультимедійними
пристроями: одна містить камери з автофокусом, спікер фонд, телевізор та сучасні меблі; друга відрізняється
відсутністю телевізора, проте наявна інтерактивна дошка, проектор та ноутбук. Також на 2 поверсі є: актова зала;
комп’ютерний клас, який налічує 11 комп’ютерів; приміщення Центру медіації; лекційні аудиторії, які частково
обладнані інтерактивними дошками. Планується обладнання двох комп’ютерних лабораторій за рахунок грантових
проєктів, зокрема проєкту ЄС «Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (AHEADEU).
Університет має власну сільськогосподарську техніку, транспорт та надані на праві постійного використання землі
сільськогосподарського призначення (близько 3500 га). В одному гуртожитку плануються ремонтні роботи, а в
другому проживають студенти, викладачі та сторонні особи. В ньому розміщено ізолятор, кімнати розраховані на дві
особи, кухня на поверсі, санвузли та душові. На вході є кнопка виклику для осіб з інвалідністю. Для забезпечення
потреб, у тому числі на даній ОП, наприкінці року всі факультети подають плановий перелік необхідних ресурсів.
Джерелом фінансування виступають державний бюджет, фонд економії та грантові проєкти. Окремо варто
відзначити сайт ЗВО, зокрема IT-простір студентів (http://lgnau.edu.ua/it/) з доступом до Microsoft Office 365 та
автоматизована система управління освітнім процесом ЛНАУ, яку було продемонстровано під час зустрічі 8 з
адміністративним персоналом, є взірцевою практикою на думку ЕГ. На зустрічах 4, 5, 9 студенти та представники
органів студентського самоврядування зазначали про достатність та задовільність матеріально-технічної бази.
Загалом ЕГ дійшла до висновку, що фінансове, матеріально-технічне та навчально методичне забезпечення ОП
«Менеджмент» забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання.

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.

Безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних ресурсів є правом учасників освітнього процесу, яке
закріплено в розділі 7 Статуту ЛНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf). Зокрема
учасники освітнього процесу та працівники університету мають право на безоплатне користування бібліотечними,
інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів ЗВО.
Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти мають безоплатний доступ до міжнародних
наукометричних баз SCOPUS і Web of Science. На зустрічах 4, 5 було встановлено, що здобувачі ВО здебільшого не
знайомі з можливістю доступу до міжнародних наукометричних баз. Проте студентами окремо виділяється вільний
доступ до IT простору. На зустрічі 3 представники академічного персоналу ОП вказували на активне використання
міжнародних інформаційних ресурсів. Під час ознайомлення з матеріальною базою ЗВО було зазначено, що
студенти можуть скористатися комп’ютерним класом у поза навчальний час в присутності лаборанта. Отже ЕГ
переконалася, що ЗВО сприяє забезпеченню безоплатного доступу учасників освітнього процесу до інфраструктури
та інформаційних ресурсів, які необхідні для навчання та викладання на цій ОП.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.
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Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується перш за
матеріальним оснащенням. Зокрема в приміщенні навчального корпусу є черговий пост, який забезпечено
антисептиками та місцями утилізації використаних засобів індивідуального захисту, дотримується масковий режим,
а також є інформаційні стенди щодо поводження під час карантину. Приміщення обладнанні протипожежним
обладнанням, безпосередньо вогнегасниками у розрахунку до чинного законодавства. Всі учасники освітнього
процесу проходять інструктажі, відповідно норм. Відтак існує три журнали інструктажів: цільовий, плановий та
позаплановий. Гуртожиток також має черговий пост з антисептиками, термометрами та місцем утилізації засобів
індивідуального захисту. Крім того, він обладнаний ізолятором на випадок захворювання жителів гуртожитку. На
період посилення карантинних обмежень ЛНАУ забезпечений потужною системою дистанційного навчання, яка
дозволяє зручно і якісно отримувати освітні послуги в більш безпечному середовищі. Великого значення має поза
навчальний час студентів, під час якого вони мають змогу відвідати заходи неформальної освіти такі як Школа
лідерства, гурток «Сучасний маркетинг», Дебатний клуб, Центр медіації, що задовольняє їх інтереси та потреби, як
з’ясовано в ході опитування під час зустрічі 4. Під час зустрічі 5 здобувачі ВО заочної форми навчання розповідали
про активну підтримку з боку викладачів, зокрема через систему Teams, та наголошували на лояльному ставленні та
сприятливій атмосфері навчання. Як зазначають здобувачі ВО, врахування їх потреб та інтересів відбувається через
органи студентського самоврядування та кураторів груп, до яких вони можуть звернутися з пропозиціями. Крім того,
на сайті ЛНАУ є скринька ідей (http://lgnau.edu.ua/ideas-box/ ), куди можна відправити свої побажання.
Підтвердження опитування стосовно безпечності освітнього середовища не знайшлося. Проте є опитування
стосовно якості освітніх послуг, результати якого ЗВО надало в систему на запит ЕГ, де вказано, що студенти
здебільшого задоволені наданими освітніми послугами.

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

Перш за все, інноваційною практикою в процесі підтримки здобувачів вищої освіти ЕГ вважає IT-простір студентів.
Забезпечення студентів освітньою підтримкою відбувається через систему MOODLE, здійснюється індивідуальна та
колективна співпраця викладачів зі здобувачами, в процесі навчання, через систему Teams. Як зазначали студенти
під час зустрічей 4 та 5, викладачі завжди готові пояснити незрозумілі речі та роз’яснити більш детально матеріал в
телефонній розмові або під час відеоконференції. Організаційна підтримка частково забезпечується через
автоматизовану систему управління освітнім процесом ЛНАУ, зокрема на зустрічі 8 із адміністративним персоналом
було продемонстровано можливість замовлення онлайн довідок про навчання. Також організаційна підтримка
надається безпосередньо у приймальні деканату, куратором, допоміжними відділами та органами студентського
самоврядування з питань оформлення документів, участі в заходах, що проводяться на базі ЗВО та ін. Інформаційна
підтримка надається шляхом: розміщення повної та достовірної інформації на сайті Університету, в особистому
кабінеті студентів (зокрема розміщено нормативні документи, освітню програму, робочі програми навчальних
дисциплін, інформацію з питань академічної доброчесності та ін.), через внутрішню пошту ЗВО та кураторів. На
початку вивчення кожного курсу викладачі інформують здобувачів про: зміст дисципліни, мету, цілі та очікувані
результати навчання; форми контрольних заходів та критерії їх оцінювання; дотримання академічної
доброчесності. Здобувачі також мають доступ до бібліотечного фонду та електронного репозитарію ЛНАУ. Куратори
груп реалізовують консультативну підтримку, безпосередньо під час кураторських годин, які відбуваються два рази
на місяць, та під час особистого спілкування. Крім того, здобувачі мають змогу звернутися з цільовим питанням до
допоміжних відділів університету. Функціонує також гаряча лінія, майданчик сервісної допомоги та внутрішня
пошта університету. Також на сайті ЗВО розміщено інструкції з користування IT простором студентів. Здійснюється
психологічна підтримка, зокрема через скриньку довіри. Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку
студентів, соціальних та гуманітарних проектів забезпечує доступ студентів до соціальної діяльності ЗВО. Окрім того
велика кількість здобувачів отримує академічну стипендію. Здійснюється також соціальна підтримка здобувачів, які
відносяться до пільгових категорій населення, під час вступу та протягом навчання, забезпечуючи їх права,
передбачені чинним законодавством. В ході опитування студентів експертною групою було з’ясовано, що вони в
цілому задоволені рівнем освітньої, організаційної, консультативної та соціальної підтримки з боку ЗВО. На запит
ЕГ університет завантажив в систему звіт про опитування здобувачів вищої освіти, проте в ньому відсутні питання
стосовно задоволеності зазначеною вище підтримкою.

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

На ОП «Менеджмент» наразі не навчаються особи з особливим освітніми потребами. Проте ЛНАУ вживає заходів
задля можливості їх навчання. Зокрема, вхід у навчальний корпус обладнано пандусом та кнопкою виклику для осіб
у візках, така ж кнопка є і в гуртожитку ЗВО. Варто зазначити, що в процесі ознайомлення з матеріальної базою
проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи Любімов І.М. вказав на відсутність осіб з
особливими освітніми потребами в числі мешканців гуртожитку. На сайті ЗВО є віконце, яке дозволяє редагувати
інтерфейс для осіб з вадами зору. Процес реалізації права на освіту особам з особливими освітніми потребами в ЗВО
регламентується Положенням про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у
ЛНАУ
(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%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D
1%86%D1%96%D1%8E%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%
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D1%81%D1%96%D0%B1%20%D0%B7%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0
%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%
BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf) та Положенням про організацію інклюзивного
навчання в ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86
%D1%96%D1%8E%20%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0
%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf?_t=1604911825 ), які
передбачають створення інклюзивних груп та навчання. Крім того, особи з особливими освітніми потребами мають
змогу навчатися за індивідуальним графіком навчання та в дистанційній формі.

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.

У відомостях про СО наведено інформацію лише про врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних з порушенням
антикорупційного законодавства відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» та Положення про академічну
доброчесність. На запит ЕГ ЗВО надав в систему додаткові документи, які в подальшому знайшли своє
відображення на сайті університету. Зокрема Порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ
передбачено, що у разі наявності реального конфлікту інтересів, необхідно самостійно повідомити про це
відповідний орган або у разі виявлення конфлікту інтересів повідомити свого керівника з метою вжиття одного з
ряду заходів за рішенням ректора університету. В.о. декана Мічківський С.М., що викладає на даній ОП, під час
зустрічі 3 повідомив про випадок застосування такого порядку на факультеті. Положенням про запобігання та
протидію булінгу у ЛНАУ передбачено формування негативного ставлення до булінгу, захисту психологічного
здоров’я та соціального добробуту усіх учасників освітнього процесу. В ньому вказано профілактичні заходи та
заходи реагування на факти виявлення булінгу. Зокрема особа в усній чи письмовій формі звертається до ректора,
який створює тимчасову комісію з розгляду даного питання. Якщо рішенням комісії не встановлено факт булінгу і
особа, яка зверталася, з ним не погоджується, то вона має право звернутися до органів Національної поліції України.
Положенням про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації ЛНАУ заборонені
дискримінаційні висловлювання, утиски та мова ненависті. На базі університету утворено Центр медіації, який
допомагає вирішити конфліктну ситуацію мирним шляхом. Також, у разі виникнення конфліктної ситуації особа
може подати скаргу у письмовому вигляді на розгляд комісії (через електронну пошту ЗВО або скриньку письмових
скарг Центру медіації), яка приймає рішення про вирішення ситуації неформальним чи формальним способом або
про відмові від необхідності реагування. На протидію корупції покладено Положення про уповноважену особу з
питань запобігання та виявлення корупції ЛНАУ , згідно якого на призначену ректором особу покладаються
завдання, функції та права уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Зокрема вона і
здійснює перевірку можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, отриманих через
внутрішні та регулярні канали повідомлень. Таким каналами виступають гарячі лінія, скриньки довіри, електронна
пошта університету. Під час спілкування з учасниками освітнього процесу ЕГ встановлено їх обізнаність процесами
врегулювання конфліктних ситуацій, що пов’язані з корупцією. Проте з заходами вирішення конфліктних ситуацій,
що направлені на запобігання булінгу, сексуальним домаганням та дискримінації вони не знайомі. При цьому
зазначається, що конфліктних ситуацій на даній освітній програмі не було, а отже відсутня можливість оцінити
процес застосування наведених вище процедур на практиці.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Фінансове, матеріально-технічне та навчально методичне забезпечення освітньої програми забезпечує досягнення
цілей та програмних результатів навчання. Взірцевим та інноваційним ЕГ вважає IT-простір студентів. 2. Наявність
безоплатного доступу до інфраструктури та інформаційних ресурсів учасників ОП, зокрема до міжнародних
наукометричних баз SCOPUS і Web of Science. 3. Можливість отримати якісні знання в дистанційних умовах, з метою
безпеки освітнього процесу. 4. Всебічна підтримка здобувачів вищої освіти, зокрема за допомогою автоматизованої
системи управління освітнім процесом ЛНАУ, що є зразковою практикою. 5. Існують формалізовані політика і
процедури вирішення конфліктних ситуацій.

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

Слабкі сторони: 1. Здобувачі ВО здебільшого не знайомі з можливістю доступу до міжнародних наукометричних баз
SCOPUS і Web of Science. 2. Відсутнє опитування здобувачів ВО стосовно безпечності освітнього середовища та рівня
задоволеності освітньою, організаційною, консультативною та соціальною підтримкою. 3. Учасники освітнього
процесу не знайомі з заходами вирішення конфліктних ситуацій, що направлені на запобігання булінгу,
сексуальним домаганням та дискримінації. Рекомендації для ЗВО: 1. Залучати студентів до використання в процесі
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навчання міжнародних наукометричних баз SCOPUS і Web of Science, з метою ознайомлення з сучасними
тенденціями в світі. 2. Провести опитування серед здобувачів ВО стосовно безпечності освітнього середовища та
ступеня задоволеності освітньою, організаційною, консультативною та соціальною підтримкою. 3. Проводити
заходи щодо роз’яснення процесів протидії та вирішення конфліктних ситуацій, що направлені на запобігання
булінгу, сексуальним домаганням та дискримінації.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 7.3, 7.5, елементи зразковості за підкритерієм 7.1, недоліки за
підкритеріями 7.2, 7.4, 7.6, що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОП
«Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Серед важливих напрямів реалізації політики університету щодо забезпечення якості освітнього процесу є
розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, що регламентується
Положенням про освітні програми ЛНАУ (пр. ВР №7 від 28.05.2020р.). Моніторинг ОП проводиться за участі
здобувачів, представників студентського самоврядування, випускників, роботодавців, академічної спільноти та
інших зацікавлених осіб, що засвідчено на фокус-зустрічах (зустрічі 4,6,9) та підтверджується наявними на сайті, а
також наданими за додатковим запитом ЕГ форм анкет, звітів про результати опитування, які подаються до
науково-методичної ради університету до 1 березня (https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3342).
Результати публічного обговорення ОП узагальнюються, про що свідчить представлені на сайті ЛНАУ підсумки
громадського обговорення. Результатом моніторингу може бути оновлення або модернізація змісту ОП або її
компонентів, після чого, у відповідності до п. 4.2.2 вказаного Положення, ОП повинна пройти повторне
затвердження відповідно до процедур п. 2. Проте останній встановлює порядок розроблення та затвердження лише
нової ОП та не конкретизує регламенти щодо затвердження змін до існуючих ОП. Перегляд ОП «Менеджмент» в
ЗВО відбувався один раз за повний курс навчання за ОП у 2019/2020 н. р. (протокол ВР № 11 від 30 червня 2020 р.).
Під час зустрічей з гарантом, здобувачами, випускниками та роботодавцями з’ясовано, що ОП удосконалювалася з
урахуванням вимог Стандарту ВО, потреб ринку праці, галузевої та регіональної специфіки. В результаті було
удосконалено формулювання фокусу ОП, посилено блок ОК, спрямованих на формування компетентностей щодо
застосування інформаційних систем і технологій в менеджменті, використання сучасних методів прийняття
управлінських рішень, розуміння регіональних особливостей управління господарською діяльністю підприємств
агропродовольчої сфери в Луганській та Донецькій областях. На фокус-групах викладачі, здобувачі ВО, роботодавці
найчастіше згадували про ініціювання змін щодо застосування інформаційних систем та технологій у сфері
менеджменту, а також необхідність посилення практичної підготовки. Опитування здобувачів ВО здійснюється в
розрізі ОП, про що свідчать розміщені на сайті анкети для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти
спеціальності 073 «Менеджмент». Проте в розміщених на сайті, а також наданих ЕГ звітах щодо моніторингу з
метою забезпечення відповідності ОП до потреб здобувачів ВО та роботодавців не виокремлюється інформація щодо
опитування здобувачів ВО та стейкхолдерів саме ОП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня. На підставі
викладеного ЕГ вносить пропозиції: – конкретизувати процедури затвердження змін до існуючих ОП в Положенні
про освітні програми Луганського національного аграрного університету (протокол ВР №7 від 28.05.2020р.); – звіти
щодо моніторингу забезпечення відповідності ОП потребам здобувачів ВО формувати в розрізі окремих ОП.

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.

Перевірка якості ОП «Менеджмент» в ЛНАУ на рівні здобувачів ВО проводиться шляхом опитування студентів
стосовно: зрозумілості логіки викладання професійних дисциплін; виявлення освітніх компонентів, для опанування
яких відсутні попередньо сформовані компетенції; виявлення компонентів, що містять схожі за змістом модулі;
розуміння сутності академічної доброчесності; виявлення очікування від навчання на ОП; задоволеності методами
навчання і викладання; виявлення побажань щодо удосконалення структури та змісту ОП, тощо. Перераховані та
інші аспекти відображені в анкеті, що розміщена сайті ЛНАУ. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=g90YDfECLkmSOtL6XHz6pGUEvEs5gqtL h4rD9nbNOh5UNzhCM05DMVY4UzNQSEcxM0VKQVFWOTdDNi4u
Позитивною практикою слід вважати перевірку якості викладання за окремим ОК після його вивчення здобувачами
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шляхом опитування студентів за анкетами, розміщеними безпосередньо на сторінці дисципліни в системі
«MOODLE», що було продемонстровано під час зустрічі 1 з гарантом ОП та підтверджено наданими знімками екрану
сторінки дисципліни «Менеджмент» https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3342. Під час зустрічі 5 зі
здобувачами ВО ОП та зустрічі 9 з представниками студентського самоврядування студенти продемонстрували свою
зорієнтованість в питаннях анкети (наприклад, які компетентності сформував цей компонент, як вони оцінюють
ступінь вдосконалення себе як майбутнього фахівця після вивчення даного компонента, чи допоміг освітній
компонент отримати відповідні компетенції, практичні та сучасні навички, чи порадив би здобувач ВО даний ОК
іншим здобувачам та інші). Результати публічного обговорення ОП є предметом розгляду на засіданні кафедри
менеджменту, права, статистики та економічного аналізу за участю здобувачів ВО ОП та представників
студентського самоврядування (Клементьєва А.В., Бойчук Д.М., Дончик М.М.), що підтверджується відповідним
протоколом засідання кафедри (протокол №7 від 18.06.2020 р.), а також протоколом засідання Ради студентського
самоврядування (протокол №7 від 15.05.2020 р.), наданими на запит ЕГ (документи додаються).

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

З метою удосконалення ОП «Менеджмент» кафедрою менеджменту, права, статистики та економічного аналізу
ведеться робота з роботодавцями, основними формами якої є проведення зустрічей безпосередньо на підприємствах
та організаціях, організації практик студентів, проведення спільного обговорення ОП, її рецензування тощо. На
запит експертів були надані договори про співробітництво з роботодавцями для організації та проведення практик
та інших форм залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
https://office.naqa.gov.ua/v1/accreditation-folder/3342. Ознайомлення з рецензіями
(https://office.naqa.gov.ua/v1/form-se/3342/view) стейкхолдерів (завідувача кафедри менеджменту та
адміністрування Харківського національного аграрного університету ім В.В. Докучаєва, д.е.н., професора О.
Гуторова, який виступав в ролі голови екзаменаційної комісії за даною ОП (від 26.06.2020 р.); директора Агенції
регіонального розвитку Луганської області А. Зінченка (№18/01 від 18.06.2020 р); директора Луганського
відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, к.е.н. Р. Маркова (від 16.04.2020
р.) засвідчує позитивну оцінку ними ОП, її спрямованість на формування професійних компетентностей,
відповідність ПРН запитам потенційних роботодавців. Під час зустрічі 6 зазначені рецензенти висловлювали
критичні зауваження та вносили пропозиції в частині необхідності посилення практичної підготовки,
удосконалення освітніх компонентів, спрямованих на формування знань і умінь у сфері інформаційних систем і
технологій. Проте в самих рецензіях відсутній критичній аналіз ОП та відповідні конструктивні пропозиції. Серед
роботодавців, що прийняли участь у фокус-зустрічі, не було керівників та менеджерів аграрних підприємств, а в
наданих документах не зафіксована їх участь в обговоренні ОП. Представники роботодавців-практиків, що були
запрошені на фокус-зустріч, переважно відзначали свою роль у моніторингу та обговоренні ОП і не надали достатніх
фактів щодо своєї участі в реалізації ОП (організації практик, форми співпраці НПП і бізнесу в науково-дослідній
сфері, ведення занять, тощо), що свідчить про фрагментарність їх участі на етапі реалізації ОП. На підставі
викладеного ЕГ рекомендує: – в рецензіях здійснювати критичний аналіз ОП, поряд з позитивними сторонами
вказувати її недоліки, що слугує обґрунтуванням внесених пропозицій; – розширювати цільову аудиторію
стейкхолдерів на етапі обговорення напрямів удосконалення ОП за рахунок керівників аграрних підприємств; –
забезпечити системність роботи з практиками, що передбачає їх активне залучення як в період моніторингу і
перегляду ОП, так і на етапі її реалізації.

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

У ЛНАУ існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо працевлаштування випускників ОП
шляхом постійного спілкування деканату економічного факультету з ними. На запит ЕГ ЗВО надав в систему
таблицю моніторингу кар’єрного шляху випускників, де зазначено рік випуску та дані про працевлаштування. На
зустрічі 6 зі стейкхолдерами була присутня Зелик В.В. випускниця ОП 2019 року, яка зазначила, що продовжує
наразі навчання на магістратурі та знайшла роботу, в якій використовує отримані теоретичні та практичні знання.
Крім того, вона вказала, що серед випускників проводили опитування стосовно покращення якості ОП.
Безпосередньо було внесено пропозицію щодо збільшення практичної підготовки на ОП, яка була врахована. Також
на зустрічі 3 з академічним персоналом ОП була присутня Кривошеєва В.В., яка наразі працює старшим викладачем
кафедри обліку, фінансів та інформаційних технологій, є відповідальною особою за академічну доброчесність та
продовжує навчання в аспірантурі за спеціальністю «Менеджмент». Вона зазначила, що має змогу вносити
пропозиції щодо покращення якості ОП та внесення змін до неї на регулярних зустрічах зі стейкхолдерами. Під час
зустрічі 8 із адміністративним персоналом було з’ясовано, що для поглиблення співпраці з випускниками
планується створення відповідного відділу з питань працевлаштування, який буде виконувати функції, які раніше
були покладені на деканати.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
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Організаційне забезпечення реалізації політики якості освіти в ЛНАУ включає: сектор ліцензування, акредитації та
моніторингу якості освітніх послуг навчального відділу, комісію з питань АД, раду з якості. Функції, права та
відповідальність вказаних органів чітко розмежовані та зафіксовані у відповідних положеннях. Нормативно-
інструктивне забезпечення передбачає низку положень, що регламентують механізми та процедури започаткування,
розроблення та затвердження ОП; моніторингу, перегляду, оновлення та закриття ОП; системи внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти; вільного вибору здобувачами ВО НД; періодичного опитування здобувачів ВО та
випускників. Зокрема, основними документами є Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ВО в
ЛНАУ, Система заходів внутрішнього забезпечення якості освіти, Положення про опитування щодо якості освітньої
діяльності ЛНАУ (https://lnau.in.ua/якість-освіти/нормативно-правове-забезпечення/?lang=ua). Принципи та
процедури дотримання академічної доброчесності містять Положення про комісію з питань АД ЛНАУ (ВР ЛНАУ,
пр. № 3 від 04.03.2020; http://lnau.in.ua/w8iq), Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в
ЛНАУ (ВР ЛНАУ, пр. № 19 від 24.12.2019; http://lnau.in.ua/xnot). Зазначені документи розміщені на сайті ЗВО.На
фокус- зустрічах в цілому підтверджена зрозумілість учасниками освітнього процесу відповідних норм та процедур.
Кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу при здійсненні освітньо-наукової діяльності
активно взаємодіє з представниками академічних спільнот вітчизняних та закордонних ЗВО, про що свідчать участь
в грантових проєктах,міжнародних науково-практичних конференціях,проходження стажувань. Проте аналіз
назв,змісту ОК та взаємозв’язків між ними в структурно-логічній схемі засвідчує необхідність її подальшого
удосконалення з урахуванням досвіду аналогічних ОП у вітчизняних та зарубіжних ЗВО. Дещо декларативними
виглядають позиції у звіті СО стосовно поглиблення практичної підготовки в оновленій ОП на тлі наявності в
навчальному плані лише однієї виробничої практики (8 семестр, 7,5 кредитів ЄКТС) та відсутності навчальних
практик і курсових робіт. 1, 2 та 3 семестри навчання не містять НД,що розкривають особливості майбутньої
професії, зміст фахових компетенцій менеджера, що особливо важливо для задоволення очікувань студентів-
першокурсників. ЕГ рекомендує: здійснювати аналіз досвіду національних та закордонних ЗВО щодо
удосконалення назв, змісту, логіки викладання дисциплін на аналогічних ОП та своєчасно реагувати на сучасні
тренди підготовки бакалаврів менеджменту; розглянути доцільність посилення практичної підготовки за рахунок
включення навчальних практик та курсових робіт; з метою задоволення зацікавленості студентів-першокурсників до
професії менеджера,більш швидкого їх входження у фахове навчальне середовище розглянути можливість
викладання на першому курсі НД,що характеризує компетенції майбутньої професійної діяльності.

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

У звіті про СО зазначається, що «ОП проходить процедуру первинної акредитації, тому зауваження та пропозиції
попередніх акредитацій відсутні». ЕГ встановлено, що підготовка бакалаврів з менеджменту (напрям підготовки
6.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
здійснювалася в ЛНАУ тривалий період до створення Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти та
затвердження нових процедур акредитації освітніх програм. Зауваження та пропозиції, сформульовані під час
останньої акредитації у 2011 році (сертифікат про акредитацію №13010304, рішення ДАК від 01.07.2011, протокол
№88 https://lnau.in.ua/accreditation-certificates/?lang=ua) були усунуті та на сьогодні втратили свою актуальність.
Тому результати зовнішнього забезпечення якості освіти за ОП відсутні.

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

Про відкритість системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ, студентоцентризм та готовність до
удосконалення свідчить те, що її важливими суб’єктами є не лише менеджмент ЗВО, НПП, а й здобувачі ВО,
випускники ОП, практики-професіонали, роботодавці. Наслідком їх партнерської взаємодії є систематичне
удосконалення нормативно-правової бази, активне впровадження ідей студентоцентризму та академічної
доброчесності, оновлення ОП. Вагомими чинниками забезпечення внутрішньої системи якості освіти є створення ІТ
простору ЛНАУ, з вільним безкоштовним доступом до платформи MOODLE, особистого кабінету, електронного
репозитарію, розкладу занять, платформи Microsoft Office 365, тощо. Під час фокус-зустрічей керівний та
адміністративний персонал ЗВО, гарант ОП, група забезпечення ОП, академічний персонал та здобувачі ВО
продемонстрували високу вмотивованість до подальшого удосконалення якості освітнього процесу за даною ОП.
Таким чином, в ЛНАУ ініційовано та реалізується низка напрямів, спрямованих на формування культури якості як
чинника розвитку ОП та освітньої діяльності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. У ЛНАУ започаткована та реалізується послідовна політика щодо формування та результативного функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. 2. Розробка, затвердження, моніторинг та
періодичний перегляд ОП відбувається згідно із визначеними процедурами внутрішнього забезпечення якості
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вищої освіти, що є зрозумілими та прозорими. 3. Здобувачі за ОП та представники студентського самоврядування є
повноцінними учасниками внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, демонструють свідоме та
відповідальне ставлення до оцінки якості освітнього процесу на ОП. 4. У ЗВО запроваджена перевірка випускних
кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату засобами сервісу UNICHECK. 5. У ЛНАУ існує реальна практика збирання,
аналізу та врахування інформації про працевлаштування випускників ОП. Планується поліпшення співпраці із
випускниками шляхом утворення окремого відділу. 6. Створення ІТ простору ЛНАУ з вільним безкоштовним
доступом до платформи MOODLE, особистого кабінету, електронного репозитарію, розкладу занять, платформи
Microsoft Office 365 тощо, що є вагомими чинниками забезпечення внутрішньої системи якості освіти.

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

Слабкі сторони: 1. У звітах за результатами опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу в ЗВО не
відображається інформація в контексті окремих ОП. 2. На етапі публічного обговорення ОП недостатньо активною є
участь керівників та менеджерів аграрних підприємств. 3. Взаємодія із роботодавцями на етапі реалізації ОП носить
переважно фрагментарний характер. 4. Необхідність удосконалення назв, змісту освітніх компонент та
взаємозв’язків між ними в структурно-логічній схемі з урахуванням досвіду аналогічних ОП в провідних
вітчизняних та зарубіжних ЗВО. 5. Відсутність курсових робіт та навчальних практик – освітніх компонентів, що
спрямовані на розвиток дослідницьких навиків та посилення практичної підготовки. Рекомендації для ЗВО: 1.
Інформацію у звітах за результатами опитування здобувачів щодо якості освітнього процесу в ЗВО необхідно
доповнити в частині оцінки якості освіти здобувачами в розрізі окремих ОП. 2. Розширювати цільову аудиторію
стейкхолдерів на етапі обговорення напрямів удосконалення ОП за рахунок керівників аграрних підприємств. 3.
Забезпечити системність роботи з практиками за рахунок їх залучення як в період моніторингу і перегляду ОП, так і
на етапі її реалізації. 4. Здійснювати аналіз досвіду національних та закордонних ЗВО щодо удосконалення назв,
змісту, логіки викладання дисциплін на аналогічних ОП та своєчасно реагувати на сучасні тренди підготовки
бакалаврів менеджменту. 5. Розглянути доцільність посилення практичної підготовки за рахунок включення
навчальних практик та курсових робіт.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зважаючи на значну узгодженість за підкритеріями 8.2, 8.4, 8.6, елементи зразковості за підкритерієм 8.7,
враховуючи недоліки за підкритеріями 8.1, 8.3, 8.5, що не є суттєвими, релевантність фактів та голістичний підхід в
оцінюванні, ОП "Менеджмент" відповідає рівню В за Критерієм 8.

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.

На сайті ЛНАУ, в розділі «Документи університету», розміщено низку установчих та нормативних документів, які
висвітлюють права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу. До них належать: Статут ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf); Колективний договір ЛНАУ
(https://www.lnau.in.ua/wp-content/uploads/2018/02/Koll_dogovor.pdf); Положення про організацію освітнього
процесу в ЛНАУ
(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.d
oc_compressed.pdf ); Правила внутрішнього трудового розпорядку ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%D
0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%
D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%8
0%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%20%D0%9B%D0%9D%D0%90%D0%A3.pdf ) та інші документи, зокрема
положення про структурні підрозділи, а також документи, що стосуються організації та якості освітнього процесу.
Всі документи знаходяться у вільному доступі для всіх зацікавлених осіб. Під час фокус груп з учасниками освітнього
процесу встановлено, що права і обов’язки є зрозумілими та послідовно дотримуються процедури, визначені ЗВО,
що підтверджується відсутністю конфліктних ситуацій. Окремо ЕГ відзначає зразковим IT-простір ЛНАУ
(http://lgnau.edu.ua/it/), де є доступ до сервісу MOODLE, особистого кабінету автоматизованої системи управління
навчальним процесом, електронний репозитарій ЛНАУ, в якому розміщенні кваліфікаційні роботи випускників
ЛНАУ, та інші корисні посилання. На зустрічі 4, 5 зі студентами денної та заочної форм навчання було з’ясовано, що
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всю необхідну інформацію, зокрема про навчальні дисципліни та свої права і обов’язки, вони отримують на сайті
ЗВО та в своєму особистому кабінеті.

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.

Під час зустрічі 1 гарант ОП зазначила, що проєкт ОП «Менеджмент» був розміщений на сайті за місяць до
розгляду. Крім того, було проведено круглий стіл зі стейкхолдерами, де відбувалося обговорення ряду ОП
економічного факультету, що підтверджується фотозвітом, який розміщено на сайті ЗВО
(https://lnau.in.ua/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d1%82%d1%96%d0%bb-
%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d1%87-%d0%b7%d1%96-
%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%80/?lang=ua). Під час аналізу
сайту університету експертна група переконалася, що існує сторінка «Громадське обговорення освітніх програм»
(http://lgnau.edu.ua/yak-st-osv-ti/gromadske-obgovorennya-osv-tn-h-pro/), де розміщено ОП та анкети для здобувачів,
стейкхолдерів, випускників та звіти опитування. Проте зміст ОП, що розміщено на цій сторінці, не відповідає тій, що
акредитується та відсутній звіт про результати опитувань. В рубриці «Акредитація освітніх програм» наведено
підсумки громадського обговорення проєкту ОП. При цьому під час зустрічей студенти, викладачі, випускники,
роботодавці підтвердили, що приймали участь в обговоренні ОП та певні їх пропозиції були враховані
розробниками. Крім того, на сайті ЗВО наявна сторінка «Проєкт громадського обговорення освітніх програм на 2021
рік», що включає ОП 073 «Менеджмент».

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.

Часткові відомості про ОП «Менеджмент» наведені в інформаційному блоці Економічного факультету
(http://lgnau.edu.ua/faculties-and-institutes/department-of-economics/073-management/), але не оновлено
інформацію про завідувача кафедри. Крім того, ОП розміщено в рубриці «Абітурієнту»
(https://lnau.in.ua/DOCS/Vstup-
2020/OOP/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D1%82%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%
D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf?_t=1604925005). Робочі
програми навчальних дисциплін ОП розташовані в рубриці «Акредитація освітніх програм»
(https://lnau.in.ua/%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0
%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%96%d1%85-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82
%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-073-
%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/?lang=ua), а також в системі
MOODLE, що було продемонстровано гарантом під час зустрічі 1. Також на сайті ЗВО в рубриці «Студенту»
опубліковано перелік вибіркових дисциплін та анотації до них. Крім того, в публічному доступі у рубриці «Фінансова
діяльність» є Положення про порядок надання платних послуг у ЛНАУ та Перелік додаткових освітніх та інших
послуг, що надаються ЛНАУ на 2020-2021 рр. Проте відсутня інформація про публічні закупівлі університету на
2021 р., як того вимагає Закон України «Про доступ до публічної інформації», що обмежує можливість доступу
заінтересованих осіб до інформації про те, на які цілі ЗВО використовує кошти. Здобувачі ВО під час зустрічей 4, 5
зазначили про задоволеність доступністю та повнотою інформації на сайті.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

1. Існує повна та доступна інформація про права та обов’язки учасників освітнього процесу, які послідовно
дотримуються під час реалізації ОП. 2. Наявність IT-простору, що є взірцевою практикою та полегшує, удосконалює
процес надання освітніх послуг. 3. Здійснюється громадське обговорення освітніх програм.

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

Слабкі сторони: 1. Існують певні суперечності в розміщених на сайті ЗВО даних про ОП. 2. В громадському
обговоренні ОП 2020 року відсутній звіт опитувань та наведено зміст ОП, який не відповідає тій, що акредитується.
3. Відсутня інформація на сайті університету про публічні закупівлі на 2021 р., що обмежує можливість доступу
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заінтересованих осіб до інформації про те, на які цілі ЗВО використовує кошти Рекомендації для ЗВО: 1. Оновити
інформацію про ОП на сторінці Економічного факультету, що розміщена на сайті ЗВО відповідно до теперішніх
даних. 2. В процесі організації громадського обговорення ОП на 2021 рік більш детально підходити до розміщення
інформації про неї та розташовувати у відповідному полі аналіз результатів опитувань. 3. Розмістити на сайті
університету Річний план закупівель на 2021 рік або посилання на сторінку Prozorro.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Зважаючи на елементи зразковості за підкритерієм 9.1, недоліки за підкритеріями 9.2, 9.3, що не є суттєвими,
релевантність фактів та голістичний підхід в оцінюванні, ОП «Менеджмент» відповідає рівню В за Критерієм 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується
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Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B
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Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Пирог Ольга Володимирівна

Члени експертної групи

Запша Галина Миколаївна

Чорна Інна Анатоліївна
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