
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Луганський національний аграрний університет

Освітня програма 48084 Менеджмент

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 073 Менеджмент

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
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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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 69

Повна назва ЗВО Луганський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код ЗВО 00493669

ПІБ керівника ЗВО Подольський Ростислав Юрійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://lnau.in.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/69

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 48084

Назва ОП Менеджмент

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 073 Менеджмент

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра менеджменту, права, статистики та економічного аналізу

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра обліку, фінансів та інформаційних технологій,  кафедра 
загальноосвітньої дисципліни,  відділ аспірантури 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Свободи , б. 23

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 132373

ПІБ гаранта ОП Кочетков Олексій Васильович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.kochetkov@lgnau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-684-07-76

Додатковий телефон гаранта ОП +38(050)-684-07-76
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка третього освітньо-наукового  рівня доктор філософії за спеціальністю 073 менеджмент  впроваджена у 
ЛНАУ згідно наказу Ліцензійної комісії МОН України наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2016 № 
933 Освітньо-наукова  програма, що акредитується (надалі ОНП), розроблена відповідно до проєкту стандарту вищої 
освіти України із галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 073 «Менеджмент» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, який розглянуто та схвалено на засіданні робочої групи підкомісії зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права 17.12.2017р., 
протокол № 10.
Програма затверджена вченою радою Луганського національного аграрного університету протокол № 12 від «25» 
червня 2019 р., зі змінами: протокол № 11 від « 30» червня 2020р.). Інформацію щодо освітньої програми було 
внесено до Правил прийому Луганського національного аграрного університету. ОНП «Менеджмент» була 
розроблена з урахуванням потреб ринку праці, пропозицій роботодавців та досвіду кращих закладів вищої освіти 
України, з урахуванням галузевих та регіональних тенденцій розвитку управління виробництвом на сучасних 
підприємствах, в організаціях, установах і спрямована на задоволення потреб регіонального ринку праці та держави 
у висококваліфікованих фахівцях, відповідно до Положення про освітні програми(у нр)  ( http://lnau.in.ua/0cst).
У процесі розроблення ОНП: 1) вивчались нормативні документи, статистичні дані; 
2) узагальнювався досвід організації навчального процесу за відповідною ОНП у провідних ЗВО України (зміст 
ОНП, консультації з викладачами); 
3) був налагоджений зворотній зв'язок з роботодавцями Луганської та Донецької областей для з'ясування їх потреб 
відносно компетентностей майбутніх фахівців; 
4) проводилися наради та обмін думками з викладачами нашого університету; 
5) консультувалися з викладачами інших ЗВО; 
6) враховували побажання здобувачів, з якими спілкувалися під час проведення профорієнтаційної роботи та 
вступної кампанії.
Освітньо-наукова програма динамічно розвивається за рахунок постійного моніторингу гарантом та групою 
забезпечення ситуації на ринку праці та внесення відповідних змін щодо трендових професійних компетентностей.
Так, останні зміни та вдосконалення, які були внесені до ОНП базуються на новітніх наукових досягненнях у галузі 
управління та адміністрування із врахуванням особливостей підготовки фахівців для територій Луганської та 
Донецької областей в період проведення ООС та з перспективою відновлення ресурсного потенціалу фахівців 
економічних спеціальностей. Такий підхід, спрямований на щорічний перегляд освітньо-професійної програми, 
дозволяє адаптуватися до мінливих умов ринку праці та відповідно до студентоцетрованого підходу, надати 
можливість майбутнім фахівцям сформувати індивідуальну траєкторію свого навчання відповідно до проєкту 
стандарту вищої освіти України.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 1 1 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 2 1 1 0 0

3 курс 2018 - 2019 1 1 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 5 1 4 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 19090 Менеджмент
48124 Менеджмент3
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другий (магістерський) рівень 19292 Менеджмент

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48084 Менеджмент
48123 Менеджмент 2

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 30509 7896

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

29181 6954

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

1328 942

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП Менеджмент Доктор 
філософії з менеджменту.pdf

Eaxbuf8akId3n5j+gzDkFRDkdp+2WGqivAQu4E68XfQ=

Навчальний план за ОП НП 073 доктор філософії - 
2020.pdf

kF76HTiwIKxVd1l9NPQeGia3T9Zsv85IeaeGCD5Apjo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 073 док.філ. Зось-Кіор.pdf cjh9JHgjC1HnQ/oGZTbz+ncJ0d0yJ+1bNeHZCk3iQSE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 073 док.філ. 
Овчаренко.pdf

BwTtw9m81nM5p8qVohONaRfLfj6+pPBKNwCZOc5ylIE
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія 073_докт_філ Шиян.pdf c4EZE0W0pWANjDAbSMX31EIH5puYw5XB4SB1l4ev5K
Y=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та 
розв’язувати складні задачі і проблеми наукової, освітньої та практичної діяльності у сфері менеджменту, на засадах 
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики, як у процесі 
навчання, так і в процесі науково-практичних пошуків. 
Особливість програми пов’язується з економічним та організаційно-управлінським підходами, що забезпечує 
цілісність фахової підготовки викладача-дослідника. Окрім того, особливості програми полягають і в високому рівні 
набуття мовної компетентності. Освітній складник спрямований на формування навичок інноваційного викладання 
та проведення досліджень. Здобувач вищої освіти бере участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту, 
права, статистики та економічного аналізу.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ідентифікувати та 
розв’язувати складні задачі і проблеми наукової, освітньої та практичної діяльності у сфері менеджменту, на засадах 
глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики, як у процесі 
навчання, так і в процесі науково-практичних пошуків. 
Особливість програми пов’язується з економічним та організаційно-управлінським підходами, що забезпечує 
цілісність фахової підготовки викладача-дослідника. Окрім того, особливості програми полягають і в високому рівні 
набуття мовної компетентності. Освітній складник спрямований на формування навичок інноваційного викладання 
та проведення досліджень. Здобувач вищої освіти бере участь у науково-дослідній роботі кафедри менеджменту, 
права, статистики та економічного аналізу.
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Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси здобувачів вищої освіти враховуються під час формування цілей програми таким чином: передбачається 
досягнення мети навчання – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наукової, освітньої та практичної 
діяльності у сфері менеджменту, на засадах глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 
та професійної практики, як у процесі навчання, так і в процесі науково-практичних пошуків. Зокрема до розробки 
ОПН були залучені аспіранти кафедри Д. Векслер, С. Гончаренко. Так, Векслер Дмитро запропонував замінити в 
ОНП 2020 назву розділу на Викладання та оцінювання, залишити два пункти:  Викладання та навчання; і  
Оцінювання. Гончаренко Станіслав запропонував змінити назву розділу Продовження освіти на Подальше навчання 
та відредагувати зміст розділу (додаток для комунікацій «Skype», команда «Стейкхолдери економічного 
факультету» (https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv).
Аспіранти визначили, що ОНП відповідає всім очікуванням. Серед факторів, що забезпечують якість ОНП, 
визначається: високий рівень професорсько-викладацького складу, викладання на економічному факультеті 
мотивує до подальшої наукової діяльності, під час навчання отримуються навички, що пов’язані з міжособистісними 
стосунками, вміння вести переговори, використання сучасних інформаційних технологій, формування здатності до 
генерування інноваційних рішень та вмінь адаптуватися до змінного ринкового середовища. 

- роботодавці

До обговорення ОНП були залучені:
директор Луганського відділу фонду підтримки фермерських господарств; консультант проєкту USAID «Економічна 
підтримка Східної України», к. е. н., експерт з економічних питань Руслан Марков, який запропонував визначити 
закцентувати увагу в ОНП на формування індивідуальної освітньої траєкторії, використанні інформаційних 
технологій та зосередитися, переважно, на аграрному секторі економіки Сходу України, що дозволить опанувати 
фокус освітньо-наукової програми. 
Директор Агентства регіонального розвитку Луганської області Альберт Зінченко запропонував додати в розділ 
«Характеристика» ОНП її орієнтацію на економіко-математичне моделювання та підприємства агропромислового 
комплексу.
Керівник відділу аналізу та звітності ТОВ «Перша чарівна скриня (м. Київ), кандидат економічних наук, доцент, 
Тетяна Соломатіна, запропонувала взяти до уваги під час навчання, і науково-практичних пошуків і експериментів 
розробку методології і проведення досліджень, здійснення інновацій в економічній, соціальній, та інформаційній 
сферах суспільства. Такий підхід відтворює фокус ОНП  (https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти як стейкголдера у формулюванні цілей та програмних результатів ураховані таким 
чином: 
- завідувачем кафедри менеджменту і адміністрування, доктором економічних наук, професором Харківського 
національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва Олександром Гуторовим було запропоновано додати у 
загальній інформації галузь знань і спеціальність; 
- завідувачкою кафедри менеджменту Таврійського державного агротехнологічного університету, доктором 
економічних наук, професором, Світланою Нестеренко рекомендувано виразити інтегральну компетентність ОНП; 
- доцентом кафедри менеджменту, кандидатом економічних наук Полтавської державної аграрної академії Наталією 
Черніковою запропонувано скоротити посади за класифікатором, які були зазначені в ОНП 2019 року.
Зворотній зв’язок з зовнішніми роботодавцями здійснюється шляхом проведення щорічних спільних заходів 
(наукові семінари, наукові публікації, конференції, круглі столи). Пропозиції науковців виражені у відгуках на 
наукові статті та у рецензіях на кваліфікаційні роботи. Ураховується досвід та зв’язки із зовнішніми рецензентами та 
студентами-іноземцями. Оцінюються результати щорічної атестації здобувачів щодо якості підготовки докторів 
філософії менеджменту для внесення пропозицій з удосконалення ОНП.

- інші стейкхолдери

Для залучення інших стейкхолдерів, зацікавлених у висококваліфікованих випускниках програми, здатних 
виконувати свої професійні функції, завдання та обов’язки, з дотриманням ними правових норм та соціально-
етичних принципів професії передбачається: проводити спільні консультації та погоджувати з ними стратегічні 
напрями розвитку освітньо-наукової програми; залучати до обговорення можливих проблем і заручатися 
додатковою підтримкою з важливих рішень щодо корегування навчальних планів освітньої програми. Так, до 
обговорення ОНП залучались викладачі економічного факультету: кандидат економічних наук Олена Нігматова, 
старший викладач Вікторія Мінакова, які зауважили, що є необхідність впровадження інтерактивних методик 
навчання, які допоможуть сформувати навчальний та науковий інтерес у здобувачів. Викладачі відмітили, що 
навчальні плани необхідно постійно вдосконалювати та запропонували приділити увагу темі соціальної 
відповідальності бізнесу в розробці навчальних планів, тому що це – новий вимір спілкування між бізнесом, 
суспільством та державою (додаток для комунікацій «Skype», команда «Стейкхолдери економічного факультету» 
(https://join.skype.com/leXYSzVwVYrv ).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі ОНП і програмні результати навчання відбивають актуальні тенденції розвитку спеціальності: залучення 
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інновацій, поширення дистанційної освіти, забезпечення студентоцентрованої навчальної та наукової взаємодії всіх 
суб’єктів, диверсифікація психолого-педагогічної підготовки, дотримання принципів академічної доброчесності 
тощо. Цілі ОП і програмні результати навчання відбивають вказані характеристики (ПРН 1, 5, 6, 8, 9, 11).
Ураховуючи профільність нашого Університету, який є монополістом на сучасному ринку освітніх послуг, зокрема у 
Луганській, Донецькій області, особливо для агро підприємств, цілі та програмні результати навчання чітко 
відбивають інноваційну та наукову орієнтованість освітньої програми (ПРН 2, 3, 4, 7, 10). Крім того, Університет бере 
участь у реалізації державної політики у сфері освіти та реінтеграції; підвищенні ефективності функціонування 
громад; створенні сучасної структури управління через залучення кваліфікованих фахівців; створенні центру у 
Луганській/Донецькій області з надання додаткових освітніх послуг агроекономічної спрямованості. ОНП розвиває 
перспективи підготовки фахівців з менеджменту з урахуванням особливостей функціонування сучасних підприємств 
та націлена на відновлення ресурсного потенціалу управлінців у Східному регіоні України. Програма містить набір 
професійно орієнтованих дисциплін. ОНП сприяє отриманню здобувачами необхідних компетентностей, що 
сприятиме адаптуванню до умов ринку праці науковців і освітян.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст враховано під час формулювання цілей і програмних результатів навчання ОНП, які відбивають 
Національну рамку кваліфікацій, студентоцентровану освітню парадигму та сучасні тенденції розвитку освіти.
Регіональний контекст передбачає формування позитивного іміджу ЛНАУ для споживачів освітніх послуг Східного 
регіону України; створення та модернізація конкурентоздатних регіональних освітніх продуктів, які відповідають 
вимогам і очікуванням споживачів, місцевої влади та громад; створення умов для підготовки фахівців з вищою 
освітою, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців аграрного та суміжних секторів економіки 
Луганського та Донецького регіону. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних програм з підготовки доктора філософії менеджменту, де пропонуються власні цілі та відповідно 
розроблені результати навчання, зокрема Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Державний 
університет «Одеська політехніка», Одеський державний аграрний університет.
Переважно вітчизняні програми віддають перевагу загальнонауковим і мовним освітнім компонентам.
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано досвід Латвійського 
сільськогосподарського університету, м. Єлгава, Латвія, джерело: https://www.llu.lv/en/doctoral-study-programme-
agrarian-and-regional-economics
Посилання на навчальну програму:  https://www.llu.lv/sites/default/files/2017-
01/Doctoral%20study%20programme_Agrarian%20and%20regional%20economics.pdf, зокрема щодо збільшення 
кількості вибіркових дисциплін та розширення їхньої тематики, обсягу освітніх компонентів, посилення етичної 
складової у підготовці аспірантів.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Нормативний зміст ОНП повністю відповідає програмним результатам навчанням, що сформульовано у проєкті 
стандарту закладу вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент. З метою співвіднесення програмних результатів 
навчання та компетентностей, зазначених в освітній програмі, у процесі її розроблення використовувались: 
структуро-логічна схема та матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей 
компонентам освітньої програми. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання наведена у додатку (таблиця 3).
Зміст ОНП сприяє досягненню програмних результатів навчання через вивчення дисциплін, які дозволяють набути 
здобувачам основні професійні компетентності. Так, опанування 11 ПРН та набуття 6 ЗК і 6 СК забезпечуються за 
рахунок опанування 7 ОК ОП. Здобувачі мають можливість удосконалити свої знання та підвищити свій 
професійний світогляд в ЗВО за рахунок вивчення чотирьох вибіркових ОК з переліку дисциплін за вільним 
вибором здобувача. 
ПРН 1 досягається вивченням  ОК 01, ОК 04, ОК 07. 
ПРН 2 досягається вивченням ОК 4, ОК 6, ОК 5, ОК 7. 
ПРН 3 досягається вивченням  ОК 4, ОК 6, ОК5, ОК 7. 
ПРН 4 досягається вивченням  ОК 4, ОК 5 ОК 6.
ПРН 5 досягається вивченням ОК 3, ОК 5. 
ПРН 6 досягається вивченням ОК 2. 
ПРН 7 досягається  вивченням  ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7. 
ПРН 8 досягається  вивченням  ОК 1, ОК 2,ОК 4, ОК5, ОК 6. 
ПРН 9 досягається  вивченням  ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7. 
ПРН 10 досягається  вивченням  ОК 4, ОК 6, ОК 7. 
ПРН 11досягається вивченням   ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК5, ОК 6.
Отже, можна констатувати, що діюча ОНП повністю відповідає вимогам проєкту стандарту закладу вищої освіти.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
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Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання ОНП відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF: 
– рівень освіти – третій (доктор філософії);
– рівень Національної рамки кваліфікацій – дев’ятий;
– компетентності особи – здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань та/або професійної практики.
Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП, що акредитується відповідає вимогам Національної 
рамки кваліфікацій для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за такими дескрипторами:
- знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
ПРН 1, ПРН 9. 
- уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної 
діяльності, науки та/або інновацій; започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу 
ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності; критичний аналіз, оцінка і 
синтез нових та комплексних ідей досягається за рахунок реалізації –  ПРН 2,  ПРН 5, ПРН 7, ПРН 11.
- комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності 
та дослідженнях) – ПРН 6, ПРН 8
- автономність і відповідальність (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна доброчесність; здатність до безперервного саморозвитку та 
самовдосконалення) –  
ПРН 3, ПРН 4, ПРН 10. 
Отже, ОП повністю відповідає основним вимогам, які визначені в Національній рамці кваліфікації.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

46

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

34

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП «Менеджмент» відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. Обов’язкові компоненти 
освітньої програми – 34 кредити ЄКТС (73,9%), вибіркові компоненти за вибором здобувача вищої освіти – 12 
кредитів ЄКТС (26,1 %). ОНП спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки 
професіоналів у галузі ефективного управління. Освітні компоненти відповідають об’єкту вивчення – організаційна, 
управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання, 
науково-дослідна і педагогічна діяльність у сфері управління організаціями та їх підрозділами за невизначеності 
умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: поглиблене вивчення досягнень світової науки, практики, 
культури та професійної етики, сучасної методології наукових досліджень, аналіз функцій, методів, технологій 
управління організаціями та їх підрозділами під час розроблення інноваційних концепцій та систем. Зміст ОНП 
відповідає методам, методикам та технологіям: загальнонаукові та специфічні методи дослідження; методи та 
інструменти наукового дослідження у сфері менеджменту; методики, технології та інструменти менеджменту; 
інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх підрозділами. Під час викладання 
використовується сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання.  

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача відбувається через такі процедури: вільний вибір 
здобувачами вищої освіти вибіркових компонентів навчального плану; створення індивідуального плану здобувача; 
отримання права на академічну відпустку; вибір теми дисертаційної роботи відповідно до інтересів здобувача. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії визначається такими документами Університету: Положення про 
організацію освітнього процесу - http://lnau.in.ua/w3dd, Положення про проведення навчально-виробничих 
закордонних практик та стажувань - http://lnau.in.ua/068y, Положення про порядок та умови обрання студентами 
дисциплін за вибором http://lnau.in.ua/31gg, у якому конкретизується процедура формування переліку вибіркових 
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дисциплін. Їх обрання й подальшого вивчення здобувачами; основні вимоги щодо здійснення здобувачами права 
вибору відповідають розділові Х, статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Процедура забезпечення права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін враховує особистісні освітні 
інтереси, дозволяє набути додаткових загальноосвітніх і соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим 
цілям програми, а також фахових компетентностей та сприяє підвищенню конкурентоспроможності та 
затребуваності здобувачів на ринку праці. Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем при формуванні 
індивідуального навчального плану, який розробляється на навчальний рік за результатами особистого вибору 
дисциплін в обсязі, не меншому за встановлений чинним законодавством, з урахуванням вимог ОНП щодо 
вивчення її обов’язкових компонентів, а саме 12 кредитів ЄКТС (26,1% від загального обсягу кредитів). Перелік 
вибіркових дисциплін та їх описи оприлюднюються на веб-сайті університету у розділі «Студенту» 
(http://lnau.in.ua/199t). Профільні кафедри можуть використовувати різні форми презентації вибіркових дисциплін. 
Запис здобувачів на вибіркові дисциплін здійснюється в особистому кабінеті здобувача через автоматизовану 
систему управління навчальним процесом (http://lgnau.edu.ua/it/). Здобувачі реалізовують своє право вибору 
освітніх компонент не пізніше весняного семестру, який передує навчальному року (абітурієнти у перший місяць 
після зарахування на навчання). Деканат узагальнює інформацію про вибір здобувачами дисциплін з урахуванням 
наповненості груп, і надає дані до навчального відділу для формування наказу на затвердження складу груп за 
дисциплінами та розрахунку обсягів навчального навантаження кафедр на наступний навчальний рік. Обрані 
освітні компоненти вносяться в індивідуальний навчальний план здобувача та є обов’язковими для вивчення. У разі 
поновлення або переведення здобувача перезарахування дисциплін здійснюється відповідно до Положення про 
порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці (http://lnau.in.ua/1t3d) на 
підставі заяви та академічної довідки здобувача. Дисципліни вільного вибору здобувача не вважаються академічною 
різницею. Перелік дисциплін за вибором щорічно оновлюється кафедрами з урахуванням кон'юнктури ринку праці, 
запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка є обов'язковою компонентою освітнього процесу, спрямована на формування спеціальних 
(фахових) компетентностей, відповідно до Положення про практичну підготовку здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти (http://lnau.in.ua/bijh) Відповідно до ОНП «Менеджмент» передбачено проходження 
студентами педагогічної практики у 3-му семестрі (4 тижні). Порядок проходження здобувачами педагогічної 
практики регламентується Методичними рекомендаціями практичної підготовки (педагогічна практика) для 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. У методичних рекомендаціях подано основні 
організаційні положення, цілі, зміст, та відомості щодо проведення педагогічної практики здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня. Метою проведення ПП є підвищення рівня набуття аспірантами 
компетентностей щодо здійснення освітнього процесу, навчання, розвитку і професійної підготовки аспірантів до 
певного виду професійно-орієнтованої діяльності, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 
інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-орієнтованих 
дисциплін відповідного до фахового напряму та дисциплін фундаментального циклу для спеціальностей фахового 
напряму. Базою педагогічної практики, як правило є кафедра менеджменту, статистики та економічного аналізу. 
Допускається проходження здобувачами педагогічної практики на споріднених кафедрах економічного факультету.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОНП для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за третім освітньо-науковим рівнем доктор 
філософії передбачає необхідність набуття як  професійних навичок, так і  soft skills, так званих «М'яких навичок», 
які допомагають взаємодіяти з іншими людьми.
1. Комунікативні навички важливі для будь-якого професіонала навички забезпечуються ОНП при викладанні ОК 1 
Філософія, ОК 3 Організація навчального процесу у вищій школі та проведенням педагогічної практики ОК 5.  
Уміння виступати публічно, готувати презентації та доповіді на наукових конференціях забезпечуються ОНП при 
викладанні ОК 03 та ОК 5.  Навички роботи в команді щодо  міжособистісного спілкування, щоб налагодити 
комунікацію з колегами забезпечуються під час виконання спільних наукових тем. Прикладом можуть бути наукові 
кафедральні теми.  Здатність управління часом та навички тайм-менеджменту необхідні, щоб справлятися із 
завданнями вчасно, початковим документом планування свого часу можна рахувати індивідуальний план аспіранта. 
Формування розкладу занять за навчальним планом, календарний план виконання наукового дослідження 
допомагають аспірантам контролювати свій час.  Лідерські та особисті якості, гнучкість і адаптивність, інші м’які 
навички здобувач набуває під час спілкування з академічною спільнотою профільної кафедри особливо при 
проходженні педагогічної практики ОК 5.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітнього ступеня «доктор філософії» відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
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роботою)?

Підхід, який використовувався для співвіднесення обсягу компонентів освітньої програми, був таким, щоб 
встановлені кредити та визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були 
досяжними та адекватними.
Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу ЛНАУ навантаження здобувача з дисципліни 
впродовж періоду навчання (семестру тощо) складається з аудиторних годин (лекцій, практичних занять, 
консультацій), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, 
встановлені для навчальних дисциплін. У навчальному плані ОПП серед загального обсягу підготовки здобувачів  
87% - теоретичне навчання, 13% – практична підготовка. Аудиторне тижневе навантаження при підготовці докторів 
філософії становить, як правило, 18 - 26 год. Теоретичне навчання формують 30 кредитів ЄКТС обов’язкових 
компонент, 12 кредитів ЄКТС – вибіркової складової, 420 аудиторних годин та 840 годин самостійної роботи. Обсяги 
годин, що відводяться на самостійну роботу здобувача, розраховуються відповідно до аудиторних занять: 
навчальний час здобувача, відведений на самостійну роботу, становить не менше 1/2 та не більше 2/3 загального 
часу, відведеного на вивчення конкретної навчальної дисципліни. Розрахунок часу, відведений на самостійну роботу 
здобувача відбувається з урахуванням результатів опитування, анкетування здобувачів вищої освіти. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за дуальною формою на даній ОНП не здійснюється. Університет та економічний факультет 
започатковують заходи для подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом та для 
підвищення якості підготовки з урахуванням вимог роботодавців для поступового запровадження дуальної форми 
освіти в майбутньому, що реалізується через затвердження Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у 
ЛНАУ(https://www.lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Положення%20про%20дуальну%20форму%20навчання.pdf); - 
залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до проведення аудиторних занять;  
врахування конкретних запитів наукових та освітніх закладів до змісту та якості професійної освіти, що виявляються 
під час проходження педагогічної практики, працевлаштування випускників та зворотного зв’язку з ними, 
опитувань роботодавців; - залучення роботодавців до перегляду освітньої програми та навчальних планів, а також 
робочих навчальних програм з окремих дисциплін, тематики атестаційних робіт тощо; проходження стажування та 
підвищення кваліфікації викладачів на базі діючих підприємств, організацій, установ.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

На 2020 рік http://lnau.in.ua/q6ku. на 2021 рік http://lnau.in.ua/2sq2

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Зарахування на освітню програму, яка акредитується, відбувається згідно з Правилами прийому на навчання до 
ЛНАУ (На 2020 р. http://lnau.in.ua/q6ku, на 2021 р.http://lnau.in.ua/2sq2)
які складено у відповідності до Умов прийому на навчання до закладів освіти України. Умови вступу на 
спеціальність 073 «Менеджмент» освітнього рівня  «доктор філософії» у 2020 році визначено Правилами прийому 
до ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 р. Прийом відбувається на підставі конкурсу. Для конкурсного відбору 
осіб, які на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для 
здобуття ступеня доктор філософії, зараховуються результати вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з 
іноземної мови та результати фахового вступного випробування. Програма вступного іспиту формується щодо 
змістовних засад відносно початкових компетентностей вступника згідно програми його підготовки за попереднім 
СО і затверджено рішеннями Вченої ради ЛНАУ. Зміст вступного іспиту визначається згідно фахових 
компетентностей відповідно до ОНП та структурно-логічної схеми підготовки фахівців СО доктор філософії: 
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-науково ступеня “Доктор філософії” зі 
спеціальності 073 “Менеджмент” (http://lnau.in.ua/0rqk), Програма додаткового вступного випробування для 
здобуття освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 073 «Менеджмент» (http://lnau.in.ua/zl6x).

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання ПРН в рамках академічного співробітництва з ЗВО-партнерами здійснюється з використанням ECTS або з 
використанням системи оцінювання навчальних здобутків здобувачів, прийнятої у країні ЗВО-партнера, якщо в ній 
не передбачено застосування ЕСТS. Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття освіти в межах 
програми академічної мобільності ґрунтується на зіставленні ПРН, яких було досягнуто здобувачем у ЗВО-партнері, 
та ПРН, запланованих ОНП ЗВО, в якому здобувач навчається на постійній основі. Перезарахування вивчених 
раніше навчальних дисциплін здійснюється на підставі наданої здобувачем академічної довідки з переліком та 
результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю кредитів, завіреного в установленому порядку у ЗВО-
партнері. Академічна різниця обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним 
планом здобувача визначається ЗВО. Документи ЛНАУ, що регулюють питання визнання результатів навчання, 
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отриманих в інших ЗВО («Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ЛНАУ» 
http://lnau.in.ua/gx0g, «Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної 
різниці» http://lnau.in.ua/1t3d, розміщено на офіційному сайті ЛНАУ у відкритому доступі.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОНП не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті у ЛНАУ, 
http://lnau.in.ua/kazl. Для зарахування ПРН, отриманих у неформальної освіті, здобувач подає заяву, копії 
документів про участь здобувача у заході декану економічного факультету. Визнання РПН передбачає створення 
фахової комісії (ФК), яка рекомендує повне, часткове та відмову у зарахуванні ПРН на підставі розгляду документів, 
проведення співбесіди. ФК визначає змістовну відповідність результатів неформального навчання та навчальної 
дисципліни. Здобувачу надається можливість ознайомитися з РНПД. У випадку відсутності підсумкової оцінки ФК 
проводить контрольний захід, оформлює протокол. Прийняте ФК рішення про зарахування навч. дисципліни, 
співробітник деканату вносить до навч. картки здобувача: назву дисципліни, кількість годин/кредитів, оцінку, 
вказується підстава щодо перезарахування (номер протоколу). Перезарахування РН здійснюється на добровільній 
основі, коли здобувач досяг РН, передбачених ОНП. Визнання РН здобутих у неформ. та інформ. освіті 
поширюється лише на ОК ОНП. ЛНАУ може визнати РН здобуті у неформ., інформ. освіті в обсязі, що, не 
перевищує 10% від заг. обсягу кредитів ОНП, але не більше 5 кредитів на рівні доктор філософії. У разі негативного 
висновку ФК щодо визнання результатів неформ., інформ. освіти здобувач має право звернутися з апеляцією до 
ректора ЛНАУ. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОНП не проводилася процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, у зв’язку із 
відсутністю відповідних запитів.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання регулюються Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, (у новій 
редакції), http://lnau.in.ua/w3dd. Під час навчання і викладання за ОНП Менеджмент впроваджуються 
студентоцентрований, проблемно-орієнтований, професійно-орієнтований, комунікативний та міждисциплінарний 
підходи, самонавчання. В освітньому процесі застосовуються такі методи навчання: традиційні (лекції, практичні 
заняття, пояснення, бесіда, інструктаж, розповідь, самостійна аудиторна робота студентів; самостійна позааудиторна 
робота студентів; консультації; інтерактивні: лекції проблемного характеру, «відкритий мікрофон», дискусія, 
презентація, круглий стіл, робота в малих групах, які допомагають досягати програмні результати навчання. 
Відповідність програмних результатів навчання, методів навчання та оцінювання наведені в таблиці 3 додатку. 
Забезпеченню варіативності застосовуваних методів навчання сприяє широке використання учасниками освітнього 
процесу можливостей інформаційних систем хмарної платформи Office-365 та електронного модульного середовища 
навчального процесу Moodle та інших інформаційних ресурсів локального та віддаленого доступу. Методи навчання 
і викладання, які застосовуються на освітній програмі, відповідають принципам академічної свободи оскільки, 
передбачають вільний обмін думками та досвідом, допускають повну свободу ставити будь-які питання з приводу 
суперечливих та непопулярних поглядів, незалежно від того, зачіпає чи ні та чи інша точка зору.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Аспірантам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних і інших матеріалів, що 
застосовуються в освітньому процесі. Навчальні матеріали розташовано в інформаційних системах хмарної 
платформи Office-365, інших інформаційних ресурсів локального та віддаленого доступу, до яких здобувачі мають 
доступ за індивідуальним логіном і паролем, що отримують на початку навчання і який підтримується протягом 
всього терміну навчання. Форми і методи навчання й викладання відповідають вимогам студентоцентрованого 
підходу, який забезпечується вибором завдань з окремих освітніх компонентів, вибором вибіркових дисциплін. 
Зворотній зв’язок із аспірантами, який проводиться систематично, шляхом безпосереднього спілкування з 
викладачами дозволяє науково-педагогічним працівникам коригувати власну стратегію викладання та обирати 
оптимальні методи навчання для підвищення рівня задоволеності аспірантів в навчанні.
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Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Забезпечення відповідності методів навчання і викладання на освітній програмі принципам академічної свободи в 
ЛНАУ досягається шляхом вибору методів навчання та засобів навчання (проблемних лекцій, тренінгів, лекцій-
конференцій, презентацій, дискусій тощо), оскільки передбачають вільний обмін думками та досвідом, допускають 
повну свободу ставити будь-які питання з приводу суперечливих та непопулярних поглядів, незалежно від того, 
зачіпає чи ні та чи інша точка зору. Принцип академічної свободи реалізується викладачами при складанні робочих 
програм навчальних дисциплін і безпосередньо у викладацькій роботі. Академічна свобода виокремлюється у якості 
одного з провідних критеріїв, під час рейтингування науково-педагогічних працівників факультету 
(https://lnau.in.ua/official/?lang=ua). 
Академічна свобода докторів філософії реалізується під час вибору тем завдань у межах освітніх компонентів, 
тематики наукових пошуків у межах наукових робіт.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів міститься у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного 
освітнього компоненту в електронному ресурсі навчально-методичного забезпечення Луганського національного 
аграрного університету Moodle (http://edu.lnau.in.ua/), ресурсі Teams. Інформація надається викладачем в усній 
формі (на початку вивчення кожного освітнього компоненту, перед виконанням конкретних видів робіт, під час 
консультацій перед проведенням підсумкових форм контролю), в друкованому вигляді (у робочих навчальних 
програмах, в навчальних посібниках, методичних рекомендаціях до проведення практичних занять, виконання 
самостійної роботи, в електронному вигляді (платформи Moodle) та ресурсі Teams.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Здобувачі вищої освіти заохочуються до виконання творчих наукових робіт: участі в конкурсах, конференціях. За 
виконання наукових робіт здобувачу можуть нараховуватися додаткові бали з відповідного освітнього компоненту. 
Результати досліджень оформлюються у вигляді презентацій, друкованих наукових робіт, тез доповідей, статей у 
наукових фахових виданнях. Науково-педагогічним працівникам та здобувачам вищої освіти було надано 
безкоштовний доступ до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus та Web of Science. Здобувачі активно 
беруть участь у факультетському науковому гуртку «Сучасний маркетинг» 
https://lnau.in.ua/науковігуртки/студентський-науковий-гурток-екон/?lang=ua, щорічній звітній науково-
практичній конференції ЛНАУ, у науково-практичній конференції студентів, магістрантів та аспірантів «Актуальні 
проблеми та наукові звершення молоді на початку третього тисячоліття». На кафедрі виконується наукова тема 
«Управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямоване на формування конкурентних переваг в аграрному 
секторі економіки» (номер державної реєстрації № 0119U101985 на 2019-2020 рр.), у рамках якої здобувачі 
виконують дисертаційні роботи. Результати досліджень у даному напрямку використовуються при викладанні таких 
дисциплін, як «Методи наукових економічних досліджень в менеджменті», «Організація підготовки дисертаційної 
роботи». Результати досліджень здобувачів та викладачів, які сприяють поглибленому вивченню освітньої 
компоненти, впроваджуються в освітній процес. Організація науково-дослідної роботи здобувачів регламентується 
Положенням про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_naukove_tovarystvo_studentiv.pdf). За результатами роботи 
конференцій доповіді опубліковуються в електронних виданнях наукових конференцій 
(http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui/).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Задля урахування стрімкого розвитку сучасної науки і технологій робочі програми навчальних дисциплін 
підлягають щорічному перегляду, обговоренню на засіданнях відповідних кафедр і затвердженню в установленому 
порядку. Передумовами для ґрунтовного оновлення змісту освітніх компонентів ОНП є: підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників (стажування за кордоном, у провідних вітчизняних освітніх та наукових 
установах, а також на виробництві); результати наукової діяльності; моніторинг тенденцій розвитку галузі; 
консультації з роботодавцями та випускниками; відгуки роботодавців, студентів та інших стейкхолдерів після 
вивчення дисциплін чи проходження практик. Оновлення змісту освітніх компонентів зумовлене розвитком 
матеріально-технічної бази факультету та Університету загалом, пошук партнерів для постійного удосконалення 
організації освітнього процесу. Прикладом такого оновлення є змістовне наповнення дисципліни «Дослідження 
операцій в економіці та менеджменті». Після ознайомлення з матеріалами Інноваційного форуму – 2020, який було 
проведено у м. Вінниця 24.09.2020 р. доцент Співак С.І. відкрила нові можливості застосування методів 
дослідження операцій в наукових дослідженнях розвитку менеджменту для сільськогосподарських підприємств 
України, що стало корисним при підготовці матеріалів до аудиторних занять. Напрями інтеграції в економічне 
середовище ЄС в умовах реалізації Угоди про Асоціацію на матеріалах Віце-президента АЕН України, зав. відділом 
проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України 
Ляшенка Вячеслава Івановича, дозволило професору Кочеткову О.В. оновити змістовне наповнення та методичний 
супровід дисципліни «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті» і,  зокрема, в темі «Організація 
наукових досліджень в Україні» відійти від суто теоретичного і стати максимально наближеним до конкретних 
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виробничих умов.
У межах кафедральної науково-дослідної теми «Управління ресурсним потенціалом підприємств, спрямоване на 
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки» (номер державної реєстрації № 0119U101985 на 
2019-2020 рр.) освітні компоненти ОНП «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті», «Організація 
наукових досліджень в Україні», «Педагогічна практика» були доповнені розділами та відповідними сучасними 
матеріалами зі спеціальності.
Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів і на основі сучасних практик в освіті та педагогіці, оскільки 
активно співпрацюють із закладами середньої освіти Луганської та Донецької областей при проведенні 
профорієнтаційної роботи.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація навчання, міжнародна академічна мобільність регламентується Положенням про академічну 
мобільність та Положенням про порядок перезарахування результатів навчання для учасників програм академічної 
мобільності ЛНАУ. Формами академічної мобільності для НПП є: освітнє чи наукове стажування; підвищення 
кваліфікації. Університетом укладено договори про співробітництво між ЛНАУ і закордонними ЗВО, науковими 
установами, зокрема Інститутом журналістики та соціальної комунікації Вроцлавського університету, Institute of 
European Integration (Warsaw, Poland), Стамбульським університетом Сerrahpasa, Білоруським державним аграрним 
технічним університетом. Підписано меморандум про співпрацю з Каунаським університетом ім. Вітовта Великого 
(Литва). Орлова-Курилова О.В. зі здобувачем брали участь у закордонних наукових конференціях, було 
опубліковано тези доповідей на конференціях (Німеччина-2017, Франція-2017): Орлова-Курилова О. В. Визначення 
ролі вертикальних фермерських господарств як інноваційно - інтенсивного виробництва для України / С. С. 
Сергієнко, О. В. Орлова-Курилова // ІІ International Scientific Conference Economy and Society: a modern Foundation 
For Human Development: Conference Proceedings. Part I, Leipzig, Germany, June 23th, 2017. – P. 28-30. Викладачі на 
ОП Кочетков О. В., Сафронська І. М., Наголюк А. Є., Кислюк Л.В. беруть участь у закордонних наукових 
конференціях, про що свідчать їх наукові публікації. 

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» (протокол № 3 від 04.03.2020) 
(http://lnau.in.ua/w3dd), Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання (http://lnau.in.ua/xjov) контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у 
процесі навчання. Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань здобувачів, з метою 
стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, результати складання екзаменів, захисту практики 
оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою рейтинговою шкалою (“відмінно”(А), “добре”(В,С), 
“задовільно”(D,E), ”незадовільно”(FX,F) і 100-бальною системою, а заліків – за шкалою (“зараховано”(А,B,C,D,E), “не 
зараховано”(FX,F) і 100-бальною системою. В ОПП застосовується 2 форми контролю – поточний і підсумковий. 1. 
Поточний контроль – виконання завдань різних рівнів складності. Завданням поточного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння певного матеріалу, навичок проведення розрахункових робіт, здатність самостійно 
осмислити взаємозв'язки між елементами інформаційної системи, умінь публічно чи письмово представити певний 
матеріал (презентацію). Об'єктами поточного контролю знань здобувача є: – систематичність та активність роботи 
на практичних заняттях; – виконання завдань для самостійного опрацювання; – виконання завдань підвищеної 
складності. 2. Підсумковий контроль – виконання проекту в цілому і проблемних питань, творчих завдань, тестовий 
контроль різних ступенів складності. Завданням підсумкового контролю є перевірка розуміння здобувачем 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого 
використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми) навчальної дисципліни 
тощо.  Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних занять. Мета поточного контролю – 
визначення рівня досягнень програмних результатів навчання студента за: певним розділом (темою) робочої 
програми дисципліни (тестування); практичними заняттями (експрес-контроль, контрольна робота або перевірка та 
захист індивідуального завдання); семінарськими заняттями (виступ з рефератом, у дискусії). При розподілі 100 
балів з дисципліни: поточний контроль знань – 60 балів, підсумковий контроль– 40 балів. 
Форми підсумкових контрольних заходів обираються для конкретних навчальних дисциплін під час розробки 
навчального плану ОНП з урахуванням тих результатів навчання, які необхідно отримати здобувачу  під час 
вивчення цієї дисципліни (дисципліни: «Філософія», «Організація навчального процесу у вищій школі» залік, 
«Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті», «Наукова іноземна мова», «Організація підготовки 
дисертаційної роботи», «Дослідження операцій в економіці та менеджменті».

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Критерії оцінювання навчальних досягнень викладені в робочій програмі навчальної дисципліни, доводяться до 
здобувачів освіти лектором на початку викладання дисципліни. Робочі програми розміщені в електронному ресурсі 
навчально-методичного забезпечення Луганського національного аграрного університету Moodle 
(http://edu.lnau.in.ua/). Викладачі на початку вивчення кожної навчальної дисципліни у чіткій та зрозумілій формі 
ознайомлюють студентів з формами проведення контрольних заходів та оцінювання – як усно, так і за допомогою 
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системи оцінювання різних видів робіт за накопичувальною системою, а також критеріїв оцінювання. Критерії 
оцінювання регламентуються: «Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНАУ» (протокол № 3 від 
04.03.2020) (http://lnau.in.ua/w3dd) Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 
результатів навчання (http://lnau.in.ua/xjov) Положення про проведення навчально-виробничих закордонних 
практик та стажувань (http://lnau.in.ua/068y) Порядок проведення атестації здобувачів з використанням 
дистанційних технологій навчання (http://lnau.in.ua/n28z)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Перше знайомство із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання здобувач вищої освіти отримує при 
презентації ОНП. Ведучий викладач на початку вивчення освітнього компонента доводить до відома студентів 
критерії оцінки знань та форми контрольних заходів. Критерії оцінки та розподіл балів за темами міститься у 
робочій навчальній програмі дисципліни, яка є у вільному доступі здобувачів вищої освіти на сайті кафедри та 
ЛНАУ.  При усному поточному оцінюванні знань здобувачів на заняттях і консультаціях викладач повідомляє 
оцінку . При тестуванні оцінка виводиться на монітор з вказівкою вірних та невірних відповідей. З метою аналізу 
інформації щодо чіткості та зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти вона 
обов’язково збирається і аналізується при анонімних опитуваннях здобувачів вищої освіти. Розклад складання 
екзаменів доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам проєкту Стандарту вищої освіти України за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» для третього (доктор філософії) рівня спеціальності розробленого науково-
методичною комісією № 6 з бізнесу, управління та права 17.12.2017р., протокол № 10.
Відповідно до якого атестація здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 
має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення 
досліджень та характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 
економічної науки. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 
Дисертаційна робота зберігається у репозитарії ЛНАУ (https://lnau.in.ua/електронний-репозитарій-dspace/?
lang=ua).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів у ЛНАУ регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
ЛНАУ (http://lnau.in.ua/w3dd), Положенням про проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання ЛНАУ. Процедура проведення контрольних заходів також знаходиться в робочих програмах навчальних 
дисциплін та доступна для здобувачів вищої освіти через систему дистанційного навчання Moodle. 
(http://edu.lnau.in.ua/) та безпосередньо на сайті lnau.in.ua 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Згідно Порядку організації і проведення заліків, диференційованих заліків, екзаменів у ЛНАУ заліково-
екзаменаційна сесія проводиться за затвердженим розкладом. Викладачі зобов'язані приймати у здобувачів заліки, 
та екзамени в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії. Перевіряти організацію 
проведення заліків, диференційованих заліків чи екзаменів мають право співробітники навчального відділу. 
Застосування процедур запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на ОНП не було. З метою моніторингу 
дотримання членами спільноти ЛНАУ моральних та правових норм розроблено Положення про академічну 
доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників ЛНАУ(http://lnau.in.ua/w8iq), Порядок запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів у ЛНАУ 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Порядок%20запобігання%20та%20врегулювання%20конфлікту%20інтересів%2
0у%20ЛНАУ.pdf

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувач вищої освіти, який в день, визначений за розкладом для складання контрольного заходу, отримав 
незадовільну оцінку або позначку «не з’явився», має право перескладання екзамену або заліку протягом сесії за 
індивідуальним графіком ліквідації академічних заборгованостей (п. 3.46 Положення про організацію освітнього 
процесу в ЛНАУ http://lnau.in.ua/w3dd). Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену 
з дисципліни, доки він не виконає усі види робіт, які передбачені робочою навчальною програмою на семестр з цієї 
дисципліни. За підсумками семестрового контролю, по закінченню сесії, навчальним відділом Університету 
формуються подання на відрахування здобувачів вищої освіти, які мають заборгованості. Випускники, які не 
атестовані у затверджений для них строк, або не склали кваліфікаційного екзамену, або не захистили кваліфікаційну 
роботу, мають право на повторну атестацію в ЛНАУ упродовж трьох років після відрахування з ЗВО. Протягом 
періоду здійснення освітньої діяльності випадків застосування відповідних заходів серед здобувачів ОНП 
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«Менеджмент» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ здобувач вищої освіти має право на 
оскарження дій органів управління Університету. У випадку незгоди з оцінкою на захисті наукових здобутків 
аспірант має право подати апеляцію на ім’я ректора. Апеляція подається після оприлюднення оцінок з обов’язковим 
повідомленням завідувача кафедри. У випадку надходження апеляції наказом ЛНАУ створюється комісія для її 
розгляду. Головою комісії призначається проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, членами комісії є 
завідувач кафедри та представник юридичного відділу. Комісія розглядає апеляції з приводу порушення процедури 
проведення контрольних заходів протягом трьох календарних днів після їх подання. У випадку встановлення 
комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує 
ректору скасувати відповідне рішення і провести повторне засідання екзаменаційної комісії у присутності 
представників комісії з розгляду апеляції. Протягом періоду здійснення освітньої діяльності випадків оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОНП Менеджмент не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять Положення про комісію з питань 
академічної доброчесності ЛНАУ (зі змінами), яке затверджено Вченою радою ЛНАУ (протокол № 3 від 
04.03.2020), (http://lnau.in.ua/w8iq), Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ЛНАУ, 
затверджено Вченою радою ЛНАУ (протокол № 19 від 24.12.2019), (http://lnau.in.ua/xnot). Ці положення спрямовані 
на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові та 
навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, роботи здобувачів та передбачають оцінку рівня посилань 
на джерела інформації, дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права; контроль за дотриманням 
академічної доброчесності здобувачами освіти, за процесом об’єктивного оцінювання результатів навчання; оцінку 
рівня виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання тощо. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

На ОНП Менеджменті для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK компанії ТОВ 
«Антиплагіат». Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну UNICHECK допомагає підвищити 
якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в ЛНАУ культуру та 
покращення академічної мотивації здобувачів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення 
заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук 
на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та 
цитати, джерела плагіату. Здобувачі заповнюють та підписують Заяву про дотримання академічної доброчесності 
при написанні наукової роботи, якою підтверджується факт відсутності у письмовій роботі запозичень, та про 
інформованість щодо можливих санкцій у випадку виявлення фактів плагіату. Відмова у написанні заяви означає 
недопущення здобувача до захисту. Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ усі наукові роботи 
здобувачів обов’язково проходять перевірку на академічний плагіату в системі UNICHECK, яку здійснює 
відповідальна особа за академічну доброчесність у ЛНАУ, координатор системи. У разі негативного висновку 
онлайн-сервісу UNICHECK робота повертається на доопрацювання.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ЛНАУ проводяться консультації щодо вимог з 
написання навчально-дослідних робіт (звітів з практики, статей, тез доповідей тощо) із акцентуванням на 
принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних видів, коректного використання інформації з 
інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань. Згідно з Положенням 
про комісію з питань академічної доброчинності, запобігання академічного плагіату передбачає: розробку та 
розповсюдження методичних матеріалів, що містять вимог щодо оформлення посилань на використані джерела; 
ознайомлення здобувачів з системою та принципами роботи UNICHECK, з документами, що регламентують 
запобігання академічного плагіату; розміщення на веб-сайтах періодичних видань інституту викладу етичних норм 
публікації та рецензування статей. Всебічне сприяння підвищенню академічної доброчесності всіма учасниками 
освітнього процесу позитивно впливає на престиж закладу освіти та його кадрового складу, підвищує рейтинг в 
системі вищої освіти України, що підвищує привабливість ЗВО на ринку освітніх послуг для потенційних здобувачів 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти 
можуть бути притягнені до академічної відповідальності, види якої визначаються Положенням про комісію з питань 
академічної доброчинності в ЛНАУ. Здобувачі вищої освіти несуть відповідальність за порушення вимог подання 
своєї навчально-дослідної, наукової роботи для перевірки системою UNICHECK. За наявності у здобувачів ОНП 
наукових праць передбачається процедура перевірки робіт на академічний плагіат. За порушення академічної 
доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

Сторінка 14



компонента ОНП; відрахування. Випадків виявлення порушення академічної доброчесності ОНП «Менеджмент» 
протягом періоду здійснення освітньої діяльності не було виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Відповідно до Положення про конкурсний відбір та призначення на посади науково-педагогічних та педагогічних 
працівників ЛНАУ при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНАУ визначається порядок 
обрання за конкурсом осіб, які претендують на зайняття вакантних посад науково-педагогічних працівників 
університету. Для оцінки рівня професійної кваліфікації претендента кафедра може запропонувати йому прочитати 
відкриті лекції, провести практичні заняття в присутності науково-педагогічних працівників ЛНАУ. Для надання 
обґрунтованих пропозицій щодо претендентів на заміщення відповідних посад наказом ректора Університету 
створюються конкурсна комісія: Університету, економічного факультету, які діють відповідно до «Положення про 
конкурсний відбір та призначення на посади наково-педагогічних і педагогічних працівників» 
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Polozhennia_pro_konkursnyi_vidbir.pdf ). Відповідність кандидатури 
претендентів на посаду попередньо обговорюються на відповідній кафедрі в їх присутності. Висновки кафедри про 
професійні та особисті якості претендентів та відповідні рекомендації щодо обрання (необрання) претендента на 
посаду затверджуються таємним голосуванням та передаються на розгляд відповідної конкурсної комісії разом з 
окремими думками учасників засідання, які викладені в письмовій формі. Всі викладачі випускової кафедри за ОНП 
працюють як обрані за конкурсом з відповідною процедурою.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Зацікавленість роботодавців у співпраці з університетом, і навпаки, щороку зростає, про що свідчить кількість 
укладених договорів та угод зі стейкхолдерами, при організації виробничої практики. Щороку в університеті 
проходить День Кар’єри. Роботодавці із місцевих та зарубіжних компаній знайомлять майбутніх випускників ЗВО з 
вакансіями на ринку праці. На зустрічах із роботодавцями молодь має змогу особисто поспілкуватися з 
менеджерами й працедавцями, пройти тестування, телефонні й скайп-інтерв’ю, а також побувати на презентації 
компанії, яка їх зацікавила. Здобувачами разом з викладачами кафедри були відвідані ПП “СПС”, ПАТ "САН IнБев 
Україна", СУБ ТОВ "Українська чайна фабрика "АХМАД ТІ", АТ КБ "Приватбанк".

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу шляхом щорічного проведення «Ярмарку 
вакансій», під час якого студенти можуть ознайомитися із пропозиціями щодо роботи, заповнити заявки, подати 
резюме та працевлаштуватися. Також, представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у 
відповідній галузі, беруть участь у розробці освітніх програм та оцінюють навчальні плани підготовки щодо 
професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до професійної діяльності. Професіонали-практики 
проводять для здобувачів практичні заняття, ознайомлюючі екскурсії, в результаті яких є можливість 
працевлаштуватися. Освітнім процесом передбачено проходження педагогічної практики здобувачами ОНП на базі 
підприємств та інших суб’єктів господарювання, що сприяє тісному контакту здобувачів освіти та роботодавців. Так, 
02.11.2020 р. для усіх охочих здобувачів вищої освіти ЛНАУ, зокрема економічного факультету, Ігор Сироватко, 
випускник університету, спеціальності 073 «Менеджмент», а нині директор Департаменту клієнтського сервісу OLX 
Україна і Центральна Азія, провів мотиваційну навчальну он-лайн лекцію: «Особливості побудови кар’єри 
менеджера та визначення актуального переліку hardskills та softskills» (http://lnau.in.ua/rak0)

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

З метою проф. розвитку викладачі проходять підвищ. кваліф.: семінари, тренінги, вебінари, круглі столи, 
стажування. ЛНАУ сприяє долученню працівників до заходів, зокрема шляхом фінансування їх участі. Викладач має 
право вільно обирати місце, напрям, тематику, строки підвищ. кваліф., згідно Положення http://lnau.in.ua/l9v5. 
Гарант ОНП проходив підвищ. кваліф. у  НААН України ННЦ «Інститут аграрної економіки»; у  Закладі освіти 
«БДТАУ», свідоцтво , 26.05.18р. ,  Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 05014/20 Національний науковий 
центр «Інститут аграрної економіки» за напрямами підготовки «Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та 
інфраструктури», 29.05.20р.  Проф. розвитку сприяє проведення науково-методичних семінарів, тренінгів, тематика 
яких носить актуальний характер («Сучасні методи та технології викладання в Університеті», «Академічна 
доброчесність», «Агро-ІТ»). Викладачі приймають участь у вебінарах від Нацагенства. 17.12.2020р. гарант, група 
забезпечення ОНП були учасниками вебінару «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?», під час якого 
отримали відповіді на запитання, які виникали в процесі підготовки до акредитації ОП. 08.12.20р гарант та 
викладачі приймали участь у вебінарі від членів  Галузевої експертної ради «Соціальні та поведінкові науки», під 
час якого прослуховували: Річні підсумки роботи ГЕР 05; справжню та задокументовану якість; відповідність ОП 
потребам стейкхолдерів; структуру та реалізацію ОП; підготовка докторів філософії; студентський погляд і вплив на 
якість освіти.
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

ЛНАУ реалізовує систему стимулювання розвитку викладацької майстерності відповідно до Статуту та Колективного 
договору в ЛНАУ. За сприяння ЛНАУ в рамках проєкту з USAID здійснюються програми обміну досвідом між 
науково-педагогічним персоналом кафедри та закордонними ЗВО, що забезпечує підвищення викладацької 
майстерності науково-педагогічного складу кафедри. Здобуті навички підвищення кваліфікації під час участі в 
проєктах науково-педагогічним персоналом застосовуються безпосередньо в освітньому процесі. З метою 
підвищення ефективності роботи науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів ЛНАУ передбачено 
рейтингування науково-педагогічних працівників згідно положення про критерії оцінювання показників рейтингу 
педагогічних та науково-педагогічних працівників ЛНАУ (http://lnau.in.ua/o0nu) За результатами рейтингування 
формується рейтинг найкращих викладачів, відповідно до чого здійснюється обмін досвідом, запровадження 
найкращих практик та нагородження викладачів. Оприлюднення результатів рейтингів здійснюється регулярно раз 
на рік на сайті ЛНАУ. Викладачі кожного року проводять відкриті заняття, результати яких обговорюються на 
засіданнях кафедри. Кожного семестру викладачами кафедри проводяться взаємовідвідування занять.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОНП Менеджмент забезпечується матеріально-технічною базою ЛНАУ, 
яка відповідає ліцензійним вимогам. ЛНАУ має розвинуту соціальну інфраструктуру. Фінансові, матеріально-
технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОНП є достатніми для досягнення визначених ОНП цілей та 
програмних результатів навчання. ЛНАУ забезпечує достатню кількість навчальних приміщень. У ЛНАУ є: 
бібліотеки, читальна зала. Здобувачі ОНП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової 
бібліотеки. Заняття проводяться в обладнаних сучасними технічними засобами аудиторіях. На кафедрі є 
комп’ютерна техніка з доступом у мережу Internet. В університеті обладнано комп’ютерні класи. Здобувачі 
проживають у 2 гуртожитках, де створені всі необхідні умови їхнього проживання. При підготовці здобувачів 
застосовуються Internet-технології, завдяки яким вони мають можливість провадити дослідницьку діяльність, 
використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. У ЛНАУ використовується електронна 
форма розкладу занять Навчально-методичне забезпечення ОНП гарантує досягнення визначених її цілей та 
програмних результатів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Університету дозволяє максимально задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти: 
- творчий потенціал студентів розвивається завдяки діяльності студентського самоврядування, організації та 
проведення різноманітних університетських заходів, свят; - науковий потенціал студентів реалізується через 
проведення науково-практичної конференції (Регіональна науково-практична конференція для здобувачів вищої 
освіти, молодих науковців «Актуальні проблеми та наукові звершення молоді на початку Третього тисячоліття»); - 
проведення фізкультурно-спортивних та культурно-масових заходів; - активна громадянська позиція реалізується 
завдяки організації дискусійних клубів, участі в соціальних заходах; Встановлено обладнання та програмне 
забезпечення (ПЗ) лабораторії «Дистанційна освіта та формування ІКТ – компетенцій співробітників у тимчасово 
переміщених університетах» (кім. 216, 215, спеціалізовані мультимедійні засоби: телевізор, камери, мікрофони, 
освітлення, комп‘ютерна техніка, ПЗ) для підготовки відео матеріалів та проведення дистанційних та змішаних 
занять в рамках гранту USAID «Підтримка дистанційного навчання для Луганського національного аграрного 
університету" . Планується (підписано грантову угоду) у 2022 року розгортання лабораторії комп'ютерного 
моделювання та інформаційних систем (80371 євро), яка дозволить опанування сучасних ІТ , що передбачено 
проєктом ЄС «Вдосконалення вищої сільськогосподарської освіти у Східній Україні» (AHEADEU)». 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Статутом Університету та Стратегією розвитку передбачені безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту 
здобувачів, дотримання здорового способу життя. Університет організовує систематичну роботу зі створення 
безпечних умов праці учасникам освітнього процесу, зокрема: контролює своєчасність проведенням інструктажів із 
техніки безпеки для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу; 
здійснює організацію в навчальних лабораторіях сприятливих умов для безпечного викладання навчальних 
дисциплін, оснащення лабораторій захисним обладнанням та інструментом, контроль за дотриманням вимог з 
охорони праці, пожежної безпеки та ін.; контролює суворе дотримання норм техніки безпеки; проводить заходи із 
пропаганди здорового способу життя та ін. Університет організовує заходи зі збереження та зміцнення психічного та 
соціального здоров’я здобувачів вищої освіти, усіляко сприяє особистісному, інтелектуальному, фізичному і 
соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги усім 
учасникам освітнього процесу. В зв’язку з пандемією COVID-19 в ЛНАУ вжито заходи щодо запобігання та 
розповсюдження захворювання: термометрія, обов’язкова наявність засобів індивідуального захисту.

Сторінка 16



Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітню підтримку здобувачів вищої освіти забезпечують факультет, викладачі та куратори академічних груп. 
Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ у кожній групі є куратор, який здійснює первинну 
підтримку здобувачів, допомагає та інформує їх. Комунікація із здобувачами відбувається шляхом доведення 
необхідної інформації до здобувачів викладачами під час навчальних занять, консультацій та виховних годин, із 
використанням сучасних інформаційних технологій. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти стосується 
допомоги їм при отриманні відповідей на їх питання адміністративного характеру, наприклад щодо їхніх особистих 
документів (довідка про навчання, виклик на сесійний заїзд тощо). Забезпечення інформаційної підтримки 
здобувачів вищої освіти в Університеті передусім передбачає своєчасне інформування здобувачів з освітніх та 
позаосвітніх питань. Інформування здобувачів відбувається за допомогою сайту, адміністрації та науково-
педагогічних працівників. На сайті ЛНАУ, в особистому кабінеті, доступна інформація про організацію освітнього 
процесу (розклад занять, сесій, дзвінків, участь у конференціях тощо). Окремо виділено інформацію для всіх 
вступників у ЗВО (https://lnau.in.ua). Здобувачі та інші учасники освітнього процесу мають доступ до нормативних 
документів Університету. Консультативна підтримка здійснюється, насамперед, в освітніх питаннях. Соціальна 
підтримка полягає у роботі відділу контингенту здобувачів та сприяння працевлаштуванню випускників. Також 
здобувачі вищої освіти мають академічну стипендію, а деяким категоріям здобувачів передбачена виплата 
соціальної стипендії. На базі ЛНАУ діють органи: студентського самоврядування, студентське самоврядування 
гуртожитку, які безпосередньо долучаються до існуючого механізму самоврядування ЛНАУ, надають можливість 
реалізувати здобувачами право долучатися до соціальної діяльності, організації різноманітних комунікативних 
активностей за участю викладачів, представників різних професійних груп. Ці дорадчі органи забезпечують захист 
прав і інтересів здобувачів. Центр патріотичного та культурно-естетичного розвитку здобувачів вищої освіти сприяє 
професійному зростанню здобувачів ОНП, створюючи умови для більш повної їх самореалізації у різних площинах 
діяльності, умови для спілкування випускників, здобувачів і викладачів ЛНАУ, забезпечуючи інформаційний обмін. 
Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій надає можливість здобувачам користуватися інформаційними 
та оnline ресурсами. За результатами опитування, близько 70% здобувачів позитивно оцінюють освітню та 
практичну підготовку, 85% здобувачів вважають достатньою соціальну, організаційну та інформаційну підтримку в 
ЛНАУ. Це підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти ЛНАУ.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ЛНАУ створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми проблемами. На сайті 
ЗВО розміщена детальна інформація для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, представлений механізм 
зарахування окремих категорій вступників (Правила прийому до ЛНАУ в 2020 р.). У ЛНАУ створений безбар’єрний 
простір, зокрема: побудовані пандуси, кнопка виклику. Особи з особливими освітніми потребами мають можливість 
навчатися за індивідуальним навчальним графіком: мати (батько) для догляду за дитиною віком до трьох років; 
здобувачі, що беруть участь у програмах подвійних дипломів; що навчаються на випускному курсі та працюють за 
фахом; що навчаються за програмами паралельного навчання, беруть участь у програмах академічної мобільності; 
вагітним жінкам; що здійснюють догляд за хворими родичами першої лінії спорідненості; що беруть участь у 
програмах мовного (професійного) стажування за кордоном; що мають проблеми зі здоров’ям, які не дозволяють 
відвідувати заняття у звичному режимі; що проходять строкову військову службу; учасникам Операції Об’єднаних 
Сил; ветеранам Антитерористичної операції. За час існування освітньої програми прикладів застосування згаданих 
практик не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

ЛНАУ наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій регламентуються: 1) 
«Порядок запобігання та врегулювання конфліктів інтересів у ЛугНАУ» http://lnau.in.ua/cbgz 2) «Положення про 
попередження та протидію сексуальним домаганням»(http://lnau.in.ua/4t0q) З)Положення про опитування щодо 
якості освітньої діяльності (http://lnau.in.ua/5nmz); 4)Порядок проведення атестації здобувачів з використанням 
дистанційних технологій навчання(http://lnau.in.ua/n28z). 5) Положення про запобігання та протидію булингу. 
http://lnau.in.ua/uyrk Процедурні питання протидії корупції регламентовані у нормативно-розпорядчих документах, 
Закон України про запобігання корупції (http://lnau.in.ua/5kdr), Антикорупційна програма (http://lnau.in.ua/b8ws ), 
План заходів з питань протидії проявам корупції» (http://lnau.in.ua/c652) - 2021, (http://lnau.in.ua/q8pg - 2020); у 
ЛНАУ. Антикорупційна програма містить загальне положення, яке торкається сфер застосування та кола осіб, 
відповідальних за її реалізацію; перелік антикорупційних заходів; норми професійної етики працівників; порядок 
звітування та здійснення нагляду, контролю щодо дотриманням дії цієї програми. Освітня діяльність ЗВО базується 
на принципах дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, 
інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. Урегулювання конфлікту інтересів у 
ЛНАУ здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Положення про академічну 
доброчесність за допомогою одного з нижченаведених заходів: усунення працівника від виконання завдання; 
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встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання; обмеження у доступі 
працівника до певної інформації; перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника; переведення працівника 
на іншу посаду; звільнення працівника. Для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства 
на інформаційних стендах та на офіційному веб-сайті ЛНАУ розміщено відповідну інформацію (номер телефону для 
здійснення повідомлень, електронна адреса тощо). Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЛНАУ, 
відбувається відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення 
громадян». Розгляд скарг і звернень у ЛНАУ відбувається шляхом особистого прийому громадян керівництвом. Про 
результати розгляду скарг і звернень громадянин повідомляється письмово або усно, за його бажанням. Протягом 
періоду провадження освітньої діяльності за ОНП конфліктних ситуацій не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП ЛНАУ регулюються 
наступними документами: «Положення про освітні програми ЛНАУ» (http://lnau.in.ua/fep6). Здійснення 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
регламентується згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Луганському національному аграрному 
університеті» (http://lnau.in.ua/w3dd), «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в 
Луганському національному аграрному університеті» (http://lnau.in.ua/1bhh). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та удосконалення ОНП відбувається з метою забезпечення відповідності встановленим цілям 
діяльності, а також потребам здобувачів, суспільства в цілому. В результаті такого перегляду відбувається щорічне 
або за необхідності (поточні зміни у законодавстві, новинки/відкриття (асортимент, технології, техніка); наукові 
дослідження у певній галузі) оновлення програм та освітніх компонентів робочих навчальних програм, 
кваліфікаційних екзаменів, практик і, в цілому, вдосконалення ОНП. Відповідно до Положення про освітні 
програми ЛНАУ перегляд ОНП повинен відбуватись не частіше одного разу на рік. У результаті такого перегляду 
має здійснюватися вдосконалення програм на основі рекомендацій, відгуків, пропозицій стейкхолдерів. Також під 
час перегляду ОНП повинні братися до уваги результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, 
зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій цієї та інших ОНП). Відповідно до 
Положення зміни до ОНП за поданням гаранта ОНП та завідувача випускової кафедри (кафедр) ухвалюється 
Вченою радою ЛНАУ та затверджуються ректором ЛНАУ. Про будь-які зміни, як заплановані, так і реалізовані 
упродовж цього процесу, інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, розміщенням проекту ОНП на сайті не 
менш як за місяць до затвердження. НПП кафедри впроваджуються передові методи викладання спеціальних 
дисциплін, спрямовані на інноваційні підходи при розв’язанні складних задач, що виникають у спеціалізованих 
сферах професійної діяльності. Враховуються пропозиції роботодавців. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як 
результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони. Регулярний моніторинг та вдосконалення ОНП у 
процесі її реалізації організовує керівник робочої групи з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг, 
формування конкурентоспроможних компетентностей та створення сприятливого й ефективного освітнього 
середовища для здобувачів вищої освіти. Критерії, за якими відбувається моніторинг та удосконалення ОНП в 
процесі її реалізації, формуються як у результаті зворотнього зв’язку з НПП, здобувачами, випускниками, 
партнерами та роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб суспільства. 
Освітня програма «Менеджмент» переглядалася у 2019/2020 н. р. (протокол вченої ради № 11 від 30 червня 2020 
р.). Зокрема, були внесені зміни: переглянули фокус ОНП, особливості, визначені основні вектори програми, а саме 
поглиблення вивчення інформаційних технологій систем і методів прийняття рішень, аграрної галузевої 
направленості, регіонального аспекту. Переглянуто перелік обов’язкових компонент ОНП, додано для вивчення нові 
дисципліни: «Методологія і методи наукових досліджень в менеджменті» та  «Організація підготовки дисертаційної 
роботи». В навчальній дисципліні «Організація підготовки дисертаційної роботи» запропоновано розлядати новий 
матеріал по особливостям адміністративного реформування у Луганській та Донецькій областях.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Періодичний зворотній зв’язок зі здобувачами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОНП у 
Луганському національному аграрному університеті. Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у 
різновекторних опитуваннях. Зі здобувачами,
які мають вищий рейтинг у навчанні, гарант освітньої програми проводить індивідуальні бесіди для виявлення 
думки і пропозицій щодо вдосконалення ОНП. Анкети розробляють викладачі кафедри, працівники деканату, актив 
студентського самоврядування. Регламентується залучення здобувачів до процесу періодичного перегляду ОНП та 
інших процедур забезпечення її якості «Положенням про опитування щодо якості освітньої діяльності» 
http://lnau.in.ua/5nmz  в ЛНАУ.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Діяльність студентського самоврядування регулюється «Положення Про Студентську раду Луганського 
національного аграрного університету» https://lnau.in.ua/DOCS/Polozhennya_pro_stud_radu.pdf Здобувачі 
освітнього рівня доктор філософії є повноцінними партнерами у всіх процесах забезпечення якості ОНП 
спеціальності 073Менеджмент у ЛНАУ. Аспіранти ЛНАУ мають нагоду брати участь в управлінні університетом 
через представництво у вчених радах економічного факультету та університету, де висловлюють пропозиції щодо 
організації навчального процесу та поліпшення його якості, а також є членами стипендіальної комісії ЛНАУ. 
Представники студентського самоврядування щотижня беруть участь у старостатах, де зокрема, обговорюються 
питання відвідування занять, якості викладання та інші. Отримана інформація доводиться до відома керівництва 
університету і разом зі активом здобувачів розробляються заходи забезпечення якості освітнього процесу. У процесі 
забезпечення якості ОНП є невирішені питання, зокрема, багато ініціатив аспірантів не знаходять втілення через 
недостатність фінансування, наприклад, створення офісу студентського самоврядування у форматі креативного 
простору.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

В Університеті використовуються такі форми співробітництва із роботодавцями задля перегляду освітньо-наукової 
програми, що акредитується, та інших процедур забезпечення її якості: 1. Залучення роботодавців до атестації 
здобувачів вищої освіти. За результатами захисту дисертаційних робіт відбувається всебічне та неформальне 
обговорення досягнутих результатів за програмою, розробляються пропозиції для групи забезпечення спеціальності 
щодо вдосконалення «вузьких» місць освітніх компонентів. 2. Проведення публічних лекцій провідними 
фахівцями-практиками. В ЛНАУ така форма залучення роботодавців є традиційною та реалізується впродовж 
останніх 5 років. Під час спілкування з боку трьох сторін (здобувачів, роботодавців, гаранта програми) відбувається 
верифікація адекватності і сучасності компетентностей, які набуваються за освітньою програмою. Найбільш 
дискусійні та проблемні для освітньої програми питання, які підіймались під час проведення заходу, обговорюються 
на засіданні групи забезпечення.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу вищої освіти є сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої 
освіти та випускників. Прагнучі до саморозвитку, здобувачі вищої освіти мають змогу реалізувати свій потенціал в 
кращих підприємствах, установах, організаціях України. Заклад вищої освіти організовує та проводить заходи у 
формі семінарів, тренінгів, майстер-класів, ярмарку вакансій, що сприяє професійному розвитку здобувачам вищої 
освіти. Університет тісно співпрацює з Державною службою зайнятості, якою проведено тренінгові програми щодо 
підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, підтримки початківців в організації підприємницької 
діяльності, сприянні у підборі відповідної вакансії. Випускники університету будують кар’єру в органах державної 
влади, місцевого самоврядування, промислових, сільськогосподарських, будівельних, торговельних, банківських, 
освітніх та наукових закладах і організаціях. Вони успішно працюють менеджерами. Одні із кращих здобувачів 
вищої освіти залишаються працювати в університеті чи продовжують роботу над докторською дисертацією. 
Перспективним завданням є підтримка вже існуючих контактів з випускниками ЗВО та налагодження контактів з 
випускниками попередніх років шляхом створення Асоціації випускників ЛНАУ.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час реалізації процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності з реалізації освітньої програми 
булі виявлені та усунуті такі недоліки: 
- вимога науково-педагогічними працівниками, які забезпечують освітній процес за освітньої програмою, 
опрацювання здобувачами вищої освіти завеликого обсягу основних джерел інформації. Обсяг джерел було 
стандартизовано у  Положенні про РНПД ЛугНАУ 
(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%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%
BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8
%20%28%D1%83%20%D0%BD%D1%80%29.pdf)
- застарілий та неадекватний сучасним інформаційним можливостям спосіб інформування здобувачів вищої освіти 
щодо змісту певної освітньої компоненти, вимог, які висуваються задля успішного набуття компетентностей. Було 
впроваджено обов’язкове використання науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі використання 
профілів у наукометричних веб-сервісах (на яких авторизований користувач отримує повний доступ до всіх 
навчально-методичних матеріалів за компонентами освітньої програми; 
- некоректне формування реєстру вибіркових освітніх компонентів (за принципом блоковості та обмеженням рівнів 
освітньої програми). За результатами обговорення на рівні керівників груп забезпечення спеціальностей 
сформовано оновлений підхід до формування їхнього переліку. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
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під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОНП проходить процедуру первинної акредитації тому зауваження та пропозиції попередніх акредитацій відсутні. 
Для забезпечення удосконалення ОНП за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, викладачі 
кафедри постійно проходять тематичне стажування в українських та іноземних університетах, де накопичений 
значний досвід підготовки фахівців за профільною спеціальністю з використанням нових технологій.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

На кафедрі менеджменту, права, статистики та економічного аналізу регулярно проводяться методичні та наукові 
семінари із залученням усіх викладачів кафедри, на яких обговорюються проблемні питання забезпечення якості 
ОНП, висуваються пропозиції та ухвалюються рішення для покращення окремих складових освітнього процесу за 
ОНП. Організаційні та інші питання щодо внутрішнього забезпечення якості ОНП регулярно розглядаються на 
засіданнях кафедри, вченій раді економічного факультету, раді з якості ЛНАУ та Вченій раді ЛНАУ. Зауваження, які 
виникають в процесі обговорення існуючих положень та процесів, враховуються у подальшій роботі кафедри. 
Підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечують викладання дисциплін за ОНП відбувається шляхом участі у 
семінарах підвищення педагогічної майстерності у ЛНАУ та за його межами.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЛНАУ» відповідальність 
покладається на керівників та підрозділи: ректор; перший проректор, проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, вчена рада, навчальний відділ, Центр сучасних освітніх та інформаційних технологій, кафедри, 
факультет, студентське самоврядування(просування  ініціатив здобувачів вищої освіти, участь у забезпеченні якості 
та прийнятті важливих рішень), Рада з якості вищої освіти. Безпосередню реалізацію ОНП та її поточний 
моніторинг здійснюють кафедра, гарант програми, проєктна група. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регулюються такими документами ЗВО:
- Статут ЛНАУ (https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Statut_Luhansk_NAU.pdf) ,
- Правила внутрішнього розпорядку для працівників ЛНАУ
(https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pravyla_vnutrishnoho_rozporiadku_Luhanskoho_NAU.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).
Усі документи є у вільному доступі на офіційному сайті ЛНАУ.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

У червні 2020 р. проведено круглий стіл «Зустріч зі стейкхолдерами освітніх програм» економічного факультету
(фотоматеріали у новині на офіційному сайті ЛНАУ за посиланням
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

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

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%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1
%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B
C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf 

10. Навчання через дослідження
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Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності ОНП їхнім науковим інтересам свідчить про позитивні 
відгуки. Вони вказують на достатність матеріально-технічної бази ЛНАУ, яка відповідає ліцензійним вимогам. 
Фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення ОНП є достатніми для досягнення 
визначених ОНП цілей та програмних результатів навчання. В університеті є: бібліотеки, читальна зала. Здобувачі 
ОНП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки в тому числі до публікацій в 
науко метричних базах даних Scopus ta WoS. Наявний медичний пункт. Здобувачі мають вільний доступ до 
обладнаних сучасними технічними засобами аудиторій. На кафедрі є комп’ютерна техніка з доступом у мережу 
Internet. В університеті обладнано Центр інформатики з 3 комп’ютерними класами. При підготовці здобувачів 
застосовуються інформаційні технології, завдяки яким вони мають можливість провадити дослідницьку діяльність, 
використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. Оволодіння освітніми компонентами 
ОНП дозволяє здобувачам вивчити методологію наукових економічних досліджень в менеджменті, розробити 
індивідуальний план та календарний план щодо підготовки кандидатської дисертації отримати підтримку 
університету в публікаціях і апробації результатів дослідження. Підготуватися до подальшої освітньої та наукової 
роботи. Набути необхідні професійні якості та soft skils.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Включені до ОНП освітні компоненти: ОК01 Філософія, ОК 04 Методологія і методи наукових досліджень в 
менеджменті, ОК06 Організація підготовки дисертаційної роботи, ОК07 Дослідження операцій в економіці та 
менеджменті дозволяють опанувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень, розробити 
методологію проведення власного дослідження за вибраною темою та намітити календарний план виконання 
запланованих робіт, набути знань та навичок щодо публікації результатів проведеного наукового дослідження, їх 
апробації і впровадження у виробництво та освітній процес. Опанування  ОК02 Наукова іноземна мова дозволяє 
здобувачам вільне спілкування з науковою спільнотою та покращувати свої наукові знання за рахунок вивчення 
іноземних наукових інформаційних джерел.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

З метою забезпечення повноцінної підготовки здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти за спеціальністю менеджмент до ОНП включено ОК03 Організація навчального процесу у вищій школі. Під 
час опанування якої, здобувач набуває відповідних теоретичних знань щодо освітньої діяльності у закладах вищої 
освіти. Практичні навички здобувач отримує під час проходження педагогічної практики для цього до ОНП 
включено ОК05 Педагогічна практика. Порядок проходження педагогічної практики регламентується відповідним 
Положенням про практичну підготовку третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти у ЛНАУ 
(http://lnau.in.ua/bijh) та Методичними рекомендаціями практичної підготовки (педагогічна практика) для 
здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, на здобуття ступеня доктора філософії  за 
спеціальністю 073 Менеджмент. 
Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та індивідуальний навчальний план 
роботи аспірантів за освітньо-науковою програмою «Менеджмент» включає обов’язкову практичну складову 
«Педагогічна практика» (далі – ПП) обсягом 6 кредитів ЄКТС (180 годин), які виконуються аспірантом протягом 
нормативного терміну підготовки в аспірантурі ЗВО.
ПП проводиться паралельно з вивченням аспірантами дисциплін навчального плану (якщо це передбачено 
навчальним планом) і виконанням науково-дослідної роботи.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

На кафедрі з 2019 року виконується наукова тема - «Управління ресурсним потенціалом підприємств спрямоване на 
формування конкурентних переваг в аграрному секторі економіки». № Держреєстрації 0119U101985 Науковий  
керівник професор канд.. ек. наук, проф.. Кочетков О.В. Здобувачі Вєкслєр Д.  М., Гончаренко С. І, Федічева К. Ю., 
Афанасова Ю. О., Сергієнко С. С.  зазначені співвиконавцями кафедральної теми, а  теми їхніх дисертаційних робіт 
узгоджені з загально кафедральною темою: Вєкслєр Дмитро Михайлович очна денна форма навчання. Тема 
дисертаційної роботи: «Управління маркетинговою діяльністю при формуванні конкурентних переваг переробних 
підприємств». Гончаренко Станіслав Ігорович  заочна форма навчання. Тема дисертаційної роботи: «Управління 
інноваційно-інвестиційним розвитком аграрних підприємств». Федічева Кристина Юріївна заочна форма навчання. 
Тема дисертаційної роботи: «Контролювання, моніторинг і діагностика в управлінській діяльності аграрних 
підприємств». Афанасова Юлія Олександрівна заочна форма навчання. Тема дисертаційної роботи: 
«Удосконалення механізму управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств». Сергієнко Сергій Сергійович 
заочна форма навчання  поза аспірантури. Тема дисертаційної роботи:   " Розвиток інноваційного менеджменту в 
землекористуванні аграрних підприємств". Всі теми наукових досліджень здобувачів дотичні тематиці загально 
кафедрального наукового дослідження та його меті. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)
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Луганський НАУ має достатні фінансові, матеріально-технічні ресурси, навчально-методичне забезпечення задля 
забезпечення виконання ОНП освітньо-наукового рівня доктор філософії. В університеті є: бібліотеки, читальна 
зала. Здобувачі ОНП мають вільний доступ до фондів та електронних каталогів наукової бібліотеки в тому числі до 
публікацій в науко метричних базах даних Scopus ta WoS. Здобувачі для здійснення наукових досліджень мають 
вільний доступ до обладнаних сучасними технічними засобами аудиторій. На кафедрі є комп’ютерна техніка з 
доступом у мережу Internet. При підготовці здобувачів застосовуються інформаційні технології, завдяки яким вони 
мають можливість проводити дослідницьку діяльність, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології в навчанні. Щорічно ЛНАУ проводить звітні науково-практичні конференції, до участі в яких 
долучаються здобувачі для апробації результатів своїх наукових досліджень. Крім того до співпраці залучаються 
інші ЗВО, представники яких беруть участь в конференціях, що проводяться у ЛНАУ. В свою чергу здобувачі 
приймають участь у наукових конференціях, які проводять наші партнери: ТДАТУ, Полтавська державна аграрна 
академія, Харківський національний аграрний університет им. В.В. Докучаєва, СНУ ім. Володимира Даля, 
Білоруський агротехнологічний університет та ін.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

ЛНАУ забезпечує можливості для долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю 
завдяки угоді з Білоруським агротехнологічним університетом. За рахунок участі ЛНАУ у проєкті міжнародної 
технічної допомоги Європейського Союзу «Agricultural Higher Education Advanced Development in Eastern Ukraine». 
https://lnau.in.ua/%d1%88%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0 передбачено придбання обладнання 2-х 
інтерактивних аудиторій для проведення онлайн-лекцій та залучення викладачів з інших університетів України та 
ЄС до навчання без відвідування східної України. Ці 2 нові аудиторії дозволять одночасне очне та дистанційне 
навчання здобувачів, а також дозволять викладачам використовувати оцифровані матеріали для показу на екрані та 
покращення лекцій, щоб максимально збільшити доступність освіти для здобувачів зі всієї Східної України. Це 
також дозволить брати участь у міжнародних конференціях та запрошувати іноземних професорів брати участь у 
них.
Одним із завдань проєкту є посилення академічної мобільності викладачів та студентів, обмін сучасним досвідом з 
фахівцями з кращих університетів Європи. Університет підпише низку угод з європейськими університетами про 
наукове та освітнє співробітництво. Відповідно до Болонського процесу планується провести роботу з гармонізації 
навчальних програм та створення сучасного освітнього середовища. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Науковий  керівник аспірантів проф.. Кочетков О.В. є керівником наукової теми
 - «Управління ресурсним потенціалом підприємств спрямоване на формування конкурентних переваг в аграрному 
секторі економіки». № Держреєстрації 0119U101985 результати наукової роботи опубліковані у фахових виданнях та 
апробовані на ряді наукових конференцій: 1. Кочетков О.В., Афанасова Ю.О.  Формування механізму управління 
ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Економічний дискурс. Міжнародний економічний журнал. Випуск 2. 
2020. - С.117-125.  2. Кочетков О.В., Афанасова Ю.О.  Формування концепції та методу оптимального управління 
ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах 
глобалізації. Міжнародний економічний журнал. Випуск 2. 2020. – С.127-136. 3. Кочетков О.В., Федичева Х. 
Організаційні передумови вдосконалення контрорлінгу, моніторингу і діагностики менеджменту аграрних 
підприємств. Економічний дискурс. Міжнародний економічний журнал. Випуск 3. 2020. С. 71-79 4. Кочетков О.В., 
Гончаренко С.І. Біоекономіка як напрям інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору. Вісник ХНАУ ім.. 
В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» № 1 2020. 5. Кочетков О.В., Федічева Х..  Контролінг, моніторинг та 
діагностика управлінської діяльності в  формуванні потокової моделі організації аграрних підприємств. Інститут 
бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний економічний журнал. Випуск 3-4. 
2020. – С.76-85. 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Освітньо-наукова програма одним з програмних результатів навчання передбачає ПРН 11 Діяти на основі етичних 
міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх 
впровадження. Досягається   вивченням   ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 6  та  проведенням  педагогічної  практики ОК 5.
Положення про організацію освітнього процесу в ЛНАУ, Положення про організацію та проведення поточного і 
семестрового контролю результатів навчання, Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 
замовлення у ЛНАУ, Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічних 
різниці, Положення про комісію з питань академічної доброчинності (https://lnau.in.ua/official/?lang=ua) 
відображають політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у ЛНАУ. Ці положення 
спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка поширюється на наукові 
та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу та передбачають оцінку рівня посилань на джерела 
інформації, дотримання норм законодавства про авторське і суміжні права. Остаточна перевірка дисертаційних 
робіт поданих до захисту у спеціалізовані чи разові вчені ради знаходиться у веденні Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
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На ОНП Менеджмент для протидії академічному плагіату використовується система UNICHECK компанії ТОВ 
«Антиплагіат». Завдяки поєднанню сучасних технологій та інтуїтивного дизайну UNICHECK допомагає підвищити 
якість оригінальних текстів за рахунок впровадження принципів академічної доброчесності в ЛНАУ культури та 
покращення академічної мотивації здобувачів та викладачів. Цей онлайн-сервіс здатен на автоматичне визначення 
заміни символів і літер в тексті, а також на зворотну автоматичну підстановку в текст правильних символів і пошук 
на плагіат модифікованої версії. В результаті перевірки складається звіт, у якому виділено плагіат, посилання та 
цитати, джерела плагіату. Згідно з Положенням про академічну доброчесність у ЛНАУ усі наукові роботи здобувачів 
обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат у системі UNICHECK, яку здійснює відповідальна особа за 
академічну доброчесність у ЛНАУ, координатор системи. У разі негативного висновку онлайн-сервісу UNICHECK 
робота повертається на доопрацювання, а університет вживає заходів для виключення можливості здійснення 
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
- наявність попиту на фахівців з менеджменту;
- реалізація ОНП для здобувачів на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, що 
сприятиме збереженню кадрового потенціалу в регіоні та подальшому його відновленню;
- забезпечення студентоцентрованого підходу до формування загальних і фахових компетенцій;
- системний підхід до побудови структури ОНП;
- активізація співпраці кафедри з представниками місцевого агробізнесу, міських громад та з представниками 
проєктів США, ЄС, ООН, що займаються питаннями відновлення Сходу України;
- реалізація політики забезпечення якості освіти у ЛНАУ;
- отримання грантів від USAID для розвитку матеріально-технічного забезпечення, актуалізації навчально-
методичної бази для здобувачів ОНП.
Слабкі сторони:
- недостатній рівень академічної мобільності, міжнародного співробітництва із закордонними університетами 
викладачів та здобувачів;
- відсутність викладання англійською мовою;
- відтік потенційних абітурієнтів на навчання в інші області України, у зв’язку з проведенням ООС, на територіях 
Донецької та Луганської областей.
Кафедра має у своєму складі науково-педагогічних працівників, здатних підготувати на високому науково-
методичному рівні здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії за ОНП підготовки фахівців галузі знань 
07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент». Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування у 
ЗВО, на підприємствах та в організаціях як України так і  за кордоном. Кафедра має можливість використовувати в 
освітньому процесі сучасні технічні засоби. Впровадження в освітній процес результатів науково-дослідної роботи 
викладачів кафедри здійснюється шляхом використання власних розробок, навчально-методичних видань та 
методичних матеріалів Луганського національного аграрного університету. В освітньому процесі використовується 
інформація системи дистанційного навчання з використанням програмного забезпечення: on-line: Microsoft Office 
365, Moodle (GNU загальна суспільна ліцензія) та мережі Internet. Методичне забезпечення дисциплін постійно
удосконалюється, впроваджуються нові методичні розробки. На підставі проведеного самоаналізу за ОНП 
підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 Менеджмент, Луганський 
НАУ констатує, що: кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення освітнього 
процесу; якість підготовки випускників відповідають акредитаційним вимогам підготовки фахівців освітньо-
наукового рівня доктор філософії галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку ОНП 073 Менеджмент полягають у: посиленні інтеграції навчання з виробництвом; 
взаємодії освітнього процесу та бізнесу; міжнародній мобільності; розширення участі здобувачів, викладачів у 
міжнародних конкурсах, грантах; посилення міжнародної наукової співпраці.
Розвиток ОНП у відповідності до Стратегії розвитку ЛНАУ на 2021-2025 роки, яка відповідає не лише сучасним, а й 
майбутнім сподіванням тих, хто буде прагнути здобути вищу освіту. Політика розвитку ОНП ґрунтується на 
впровадженні компетентнісного та студентоцентрованого підходу, що дозволяє підвищити цінність вищої освіти за 
рахунок отримання висококваліфікованого фахівця. Завданнями кафедри в межах розвитку ОНП є: створення умов 
для ефективної освітньої діяльності; формування необхідного ресурсного та кадрового потенціалу для розширення 
форм профорієнтаційної роботи по набору випускників освітнього рівня магістр до навчання; створення та розвиток 
наукової школи на кафедрі, залучення обдарованих випускників-магістрів до навчання в аспірантурі; розширення 
наукових досліджень кафедри, впровадження результатів в навчальний процес. Реалізація ОНП має відбуватися 
через розробку, виконання, впровадження навчальних планів, робочих навчальних програм, з подальшим аналізом, 
внесенням змін в установленому порядку.
Ключовим індикатором ефективної реалізації ОНП має стати підвищення іміджу спеціальності 073 Менеджмент, як 
невід’ємної складової в підготовці інтелектуальних ресурсів країни, регіону та позитивні відгуки, рецензії 
роботодавців щодо якості випускників. Стратегічними напрямками розвитку спеціальності є: продовження 
сформованого курсу на забезпечення підготовки фахівців згідно з вимогами відповідного стандарту освіти, нових 
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підходів до формування знань, вмінь, навичок у вимірі компетентностей; актуалізація ОНП за участі зовнішніх 
експертів, здобувачів; врахування результатів наукової діяльності викладачів, виходячи з регіональних та 
корпоративних потреб роботодавців; участь студентських органів самоврядування у формуванні вибіркової 
складової ОНП, організації навчально-наукового процесу, оцінюванні його якостей, адаптації здобувачів до системи 
навчання; підвищення якості, наукоємності та професійного  спрямування освітніх компонент; збільшення обсягів 
публікацій праць у міжнародних наукометричних базах наукових видань, зокрема Scopus та Web of Science, 
публікацій зі здобувачами вищої освіти, зокрема іноземними мовами, а також сумісних публікацій з іноземними 
науковцями; продовження налагодження зв’язків з провідними ЗВО, зокрема іноземними, з метою навчання на 
основі угод між ЛНАУ та ЗВО-партнерами щодо програм академічної мобільності; активне залучення 
професіоналів-практиків до розробки ОНП та проведення аудиторних занять. Запропоновані заходи сприятимуть 
розвитку спеціальності 073 Менеджмент, покращенню іміджевої привабливості ЛНАУ, як провідного освітнього 
закладу Східного регіону України.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 1. Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 1. Філософія 
Карпіцький.pdf

GEXzLFOviBB2Rhx5
m+6Xr6riEqnbpMF5

Gk5Zyiokh5U=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 2. Наукова 
іноземна мова

навчальна 
дисципліна

ОК 2. Наукова 
іноземна мова 
Тупченко.pdf

WF2PwKb/r/eE8FAz
+hx5tcBq1u+KwIaPL

MJiufcIxp0=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 3. Організація 
навчального процесу у 
вищій школі

навчальна 
дисципліна

ОК 3. Організація 
навчального 

процесу у вищій 
школі 

Борисова,Кочетков
.pdf

bC65Kgean2Jl9pNsG
kBbE2YaIsqd9v57Zm

U3xcvCTYc=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

навчальна 
дисципліна

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 

досліджень в 
менеджменті 
Кочетков.pdf

RCVYS/LUXqi6nZU
CABsOOqb5BN3Z6H

ozznviX4fgO+4=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 5. Педагогічна 
практика

практика ОК 5. Педагогічна 
практика 

Кочетков.pdf

pRdgdjK0lJKgB500
We7+vGu3DyGCTuy

mCeVDzBRSRus=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

навчальна 
дисципліна

ОК 6. Організація 
підготовки 

дисертаційної 
роботи 

Кочетков.pdf

fOncFPv7VLREoyFO
d6xCBDavFc2cBo5yr

AWj7LDyz0M=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

навчальна 
дисципліна

ОК 7. Дослідження 
операцій в 

економіці та 
менеджменті 

Кукса,Мічківський.
pdf

89s1Wm3ed9/gGT54
4IXnsDdzOgB4JSQu

ZA+HCMU3X/o=

on-line: Microsoft Office 365, 
Moodle.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

368681 Лугова 
Тетяна 
Миколаївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013160, 
виданий 

28.03.2013

21 ОК 2. Наукова 
іноземна мова

Академічна 
кваліфікація:
1. Горлівський 
державний 
педагогічний інститут 
(1997), спеціальність  
Англійська мова та 
література, 
кваліфікація вчитель 
англійської мови  і 
української мови та 
літератури (ЛВ ВС № , 
006891 від 19.06.1997 



р.);
2. Кандидат 
філологічних наук 
(2013), спеціальність 
10.01.06 – теорія 
літератури, тема 
дисертації: 
«Теоретико-
методологічні аспекти 
літературознавчої 
концепції М. С. 
Грушевського». (ДК 
№ 013160 від 
28.03.2013.).
3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 2, 13, 15, 17. 
Основні публікації:
1. Лугова Т.М. 
Понятійний апарат 
М.С. Грушевського-
літературознавця / 
Т.М. Лугова // Буття 
канону: зб. наук. пр. / 
Відділ слов’янських 
літератур Інституту 
літератури ім. Т. Г. 
Шевченка НАН 
України. – Ніжин, 
2016. – С. 198-209.
2. Загородня О.Ф., 
Лугова Т.М., 
Михайлюк М.І. 
Автентичнийтекст – 
невід'ємний 
компонент 
формування 
комунікативної 
іншомовної 
компетенції студентів 
закладів вищої 
освіти/Збірник 
наукових праць 
«Сучасні дослідження 
з іноземної філології» 
(м.Ужгород) №19, 
2021
3. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Ділова 
іноземна мова» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання освітнього 
рівня «Магістр» 
денної та заочної 
форми навчання / 
Укл. Лугова Т.М. – 
Старобільськ: ЛНАУ, 
2020. – 48 с.
4. Методичні 
рекомендації для 
практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Іноземна 
мова» для студентів 
економічних 
спеціальностей денної 
та заочної форми 
навчання за освітнім 
рівнем «бакалавр» / 
Укл. Лугова Т.М. – 
Старобільськ: ЛНАУ, 
2020 – 40 с.
5.Методичні 
рекомендації для 
проведення 



практичних занять та 
самостійної роботи з 
дисципліни «Наукова 
іноземна мова» для 
аспірантів денної та 
заочної форми 
навчання / Укл. 
Лугова Т.М. – 
Старобільськ: ЛНАУ, 
2020. – 120 с.

375962 Мартинець 
Лілія 
Асхатівна

Професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
агрономії та 
будівництва

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2006, 

спеціальність: 
000009 

Управління 
навчальними 

закладами, 
Диплом 
магістра, 

Слов'янський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 007572, 

виданий 
05.07.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 066683, 
виданий 

31.05.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044624, 
виданий 

15.12.2015

22 ОК 3. 
Організація 
навчального 
процесу у 
вищій школі

Академічна 
кваліфікація:
1. Слов’янський 
державний 
педагогічний 
університет (2004), 
спеціальність 
Початкове навчання, 
кваліфікація вчитель 
початкових класів, 
українознавства (НК 
№ 25728642, 
30.06.2004 р.);
       Слов’янський 
державний 
педагогічний 
університет (2005), 
спеціальність 
Початкове навчання; 
кваліфікація викладач 
педагогіки у вищих 
навчальних закладах 
(НК № 28160641, 
30.06.2005 р.);
Донецький 
національний 
університет (2006), 
спеціальність 
«Управління 
навчальним 
закладом», 
кваліфікація керівник 
навчального закладу, 
організатора освіти, 
(НК № 28273900, 
28.02.2006 р.).
2. Доктор 
педагогічних наук 
(2018), спеціальність 
13.00.06 – теорія і 
методика управління 
освітою, тема 
дисертації: «Теорія і 
практика управління 
освітнім середовищем 
професійного 
розвитку вчителів у 
загальноосвітньому 
навчальному 
закладі»; доцент за 
кафедрою педагогіки 
та управління освітою 
(2015).
3. Виконання пункту 
30 Ліцензійних умов:
відповідає підпунктам 
1, 2, 3, 7, 8, 9,10, 11, 13, 
14, 15, 17, 18.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Європейський 
гуманітарний 
університет (Литва); 
23.03.16-05.06.16 
Тема: «Організація 
самоконтролю 
студентів при 
навчанні в ДК» 
Сертифікат № 92-120 
від 05.06.2016 р.



2. Донецький 
національний 
університет; 03.04.16-
29.06.16 Тема: 
«Платформа 
дистанційної освіти 
Moodle у навчальному 
процесі вищого 
навчального закладу» 
Сертифікат № 006/16 
від 29.06.2016 р.
3. Державний вищий 
навчальний заклад 
Республіки Польща – 
Духовна Академія 
Університету 
Кардинала Стефана 
Вишинського у 
Варшаві; 02.03.20-
12.03.20 Тема: 
«Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності» 
Сертифікат KW-
032020/012 від 
12.03.2020 р.
Основні публікації:
1. Liliia Martynets 
Project technology 
implementation for 
development of 
business qualities in 
senior pupils // Journal 
of Critical Reviews, 
2020, 7(11), с. 891-896.
2. LILIIAMARTYNETS 
Designing Cloud-
oriented University 
Environment in 
Teacher Training of 
Future Physical 
Education Teachers // 
Journal of Physical 
Education and Sport ® 
(JPES), Vol 19 
(Supplement issue 4), 
Art 192 pp 1323 – 1332, 
2019 online ISSN: 2247 
– 806X; p-ISSN: 2247 
– 8051; ISSN – L = 
2247 – 8051 © JPES
https://search.proquest
.com/openview/81b1bb
d8de4c8e38cb7460c59
73d02eb/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=1
006394
3.Мартинець Л. А. 
Особливості 
управління 
професійним 
розвитком учителів / 
Л. А. Мартинець // 
Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова. Серія 
16. Творча особистість 
учителя : проблеми 
теорії і практики : 
збірник наукових 
праць. – Київ, 2016. – 
№ 27 (37). – С. 19–24.
4. Мартинець Л. А. 
Методологічні 
підходи та принципи 
управління 
професійним 
розвитком учителів / 
Л. А. Мартинець // 
Педагогічна освіта : 
теорія і практика. 



Психологія. 
Педагогіка / редкол. : 
Огневюк В. О., Хоружа 
Л. Л. та ін. – Київ, 
2016. – № 26. – С. 77–
82.
5. Мартинець Л. А. 
Програмно-цільовий 
підхід в управлінні 
професійним 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 



оцінювання
 

Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН11 Діяти на 
основі етичних 
міркувань та 
академічної 
доброчесності в 
процесі проведення 
наукових 
досліджень, 
оприлюднення 
результатів та їх 
впровадження.

ОК 1. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео лекції.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 2. Наукова 
іноземна мова

Традиційні:
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: 
презентації, дискусії.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль ( усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 5. Педагогічна 
практика

Традиційні методи: 
розповідь-пояснення, бесіда, 
інструктаж, самостійне 
спостереження, 
демонстрація
Активні методи навчання: 
"круглий стіл", аналіз 
ситуацій.

Поточне оцінювання: усні 
коментарі, самооцінювання, 
рефлексія, звіт
Підсумкове оцінювання: 
залік.

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН10 
Здійснювати 
апробацію та 
впровадження 
результатів 
власних досліджень 
у сфері 
менеджменту. 

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 



робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ПРН9 Обирати та 
використовувати 
загально-наукові 
та спеціальні 
методи наукових 
досліджень у галузі 
менеджменту. 

ОК 1. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео лекції.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН8 
Демонструвати 
навички 
презентації та 
оприлюднення 
результатів 
наукових 
досліджень 
державною та 
іноземними мовами 
в усній та 
письмовій формі.

ОК 1. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео лекції.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 2. Наукова Традиційні: Кафедральний контроль: 



іноземна мова - практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: 
презентації, дискусії.

поточний контроль ( усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 5. Педагогічна 
практика

Традиційні методи: 
розповідь-пояснення, бесіда, 
інструктаж, самостійне 
спостереження, 
демонстрація
Активні методи навчання: 
"круглий стіл", аналіз 
ситуацій.

Поточне оцінювання: усні 
коментарі, самооцінювання, 
рефлексія, звіт
Підсумкове оцінювання: 
залік.

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН6 
Демонструвати 
навички наукової 
комунікації, 
міжнародного 
співробітництва, 
представляти 
широкій науковій 
спільноті та 
громадськості у 
сфері 
менеджменту 
державною та 
іноземними мовами 
в усній та 
письмовій формі.

ОК 2. Наукова 
іноземна мова

Традиційні:
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації.
Інтерактивні: 
презентації, дискусії.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль ( усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН7 Здійснювати 
критичний аналіз, 
узагальнювати 
результати 
наукових 
досліджень, 
формулювати та 
обґрунтовувати 
висновки і 
пропозиції щодо 
розвитку 
концептуальних і 
методологічних 
знань у галузі 
менеджменту.

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 4. Методологія і Традиційні: Самоконтроль. 



методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 1. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео лекції.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ПРН5 
Застосовувати 
науково-педагогічні 
технології, 
формулювати 
зміст, цілі 
навчання, способи 
їх досягнення, 
форми контролю, 
нести 
відповідальність за 
ефективність 
навчального 
процесу.

ОК 3. Організація 
навчального процесу у 
вищій школі

Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації;
- пояснення, бесіда, 
інструктаж, розповідь.
Інтерактивні: ранжування, 
акваріум, сніжний ком, 
шість капелюхів, «Хто? Що? 
Де? Коли? Як?», світове 
кафе, дискусія, дебати, 
круглий стіл.

Поточний контроль: 
підготовка та участь у 
лекційних та практичних 
заняттях, виконання 
завдань самостійної роботи. 
Підсумковий контроль: 
залік.

ОК 5. Педагогічна 
практика

Традиційні методи: 
розповідь-пояснення, бесіда, 
інструктаж, самостійне 
спостереження, 
демонстрація
Активні методи навчання: 
"круглий стіл", аналіз 
ситуацій.

Поточне оцінювання: усні 
коментарі, самооцінювання, 
рефлексія, звіт
Підсумкове оцінювання: 
залік.

ПРН01 Формувати 
системний 
науковий 
світогляд, 
володіти 
сучасними 
теоріями і 
концепціями у сфері 
менеджменту.

ОК 1. Філософія Традиційні:
- лекції;
- семінари;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: відео лекції.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(підсумкове опитування 
студентів по тематиці, 
контрольно-корекційні 
бесіди; усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);



- консультації. підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ПРН 3 
Демонструвати 
навички 
самостійного 
виконання 
наукового 
дослідження, 
гнучкого мислення, 
відкритості до 
нових знань, 
оцінювати 
результати 
автономної 
роботи і нести 
відповідальність за 
особистий 
професійний 
розвиток та 
навчання інших.

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ОК 5. Педагогічна 
практика

Традиційні методи: 
розповідь-пояснення, бесіда, 
інструктаж, самостійне 
спостереження, 
демонстрація
Активні методи навчання: 
"круглий стіл", аналіз 
ситуацій.

Поточне оцінювання: усні 
коментарі, самооцінювання, 
рефлексія, звіт
Підсумкове оцінювання: 
залік.

ПРН02. 
Організовувати та 
проводити 
оригінальні наукові 
дослідження у сфері 
менеджменту на 
відповідному 
фаховому рівні, 
досягати наукових 
результатів, що 
створюють нові 
знання для 
розв’язання 
актуальних 
проблем теорії та 
практики.

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 5. Педагогічна 
практика

Традиційні методи: 
розповідь-пояснення, бесіда, 
інструктаж, самостійне 
спостереження, 
демонстрація
Активні методи навчання: 
"круглий стіл", аналіз 
ситуацій.

Поточне оцінювання: усні 
коментарі, самооцінювання, 
рефлексія, звіт
Підсумкове оцінювання: 
залік.

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 7. Дослідження Традиційні: Самоконтроль. 



операцій в економіці 
та менеджменті

- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

ПРН4 Ініціювати, 
розробляти та 
реалізовувати 
проекти у сфері 
менеджменту, 
управляти ними 
та здійснювати 
пошук партнерів 
для їх реалізації.

ОК 4. Методологія і 
методи наукових 
досліджень в 
менеджменті 

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, письмове 
опитування; контрольно-
корекційні бесіди; усне 
опитування; тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 6. Організація 
підготовки 
дисертаційної роботи

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна аудиторна 
робота студентів; 
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 

Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; письмове 
опитування; усне 
опитування);
підсумковий/семестровий 
контроль (іспит).

ОК 7. Дослідження 
операцій в економіці 
та менеджменті

Традиційні:
- лекції;
- практичні заняття;
- самостійна позааудиторна 
робота студентів; 
- консультації. 
Інтерактивні: лекції 
проблемного характеру, 
робота в малих групах, 
презентації.

Самоконтроль. 
Кафедральний контроль: 
поточний контроль 
(тематичні письмові 
самостійні роботи у формі 
рефератів; підсумкове 
опитування студентів по 
тематиці, усне опитування; 
тестування);
підсумковий/семестровий 
контроль (залік, іспит).

 


